
Pagamento para empregados domésticos, facultativos e autônomos deve ser
feito até o dia 15 do mês subsequente ao do período de competência.

Metade dos brasileiros tem
renda afetada por pandemia

Salário-base Alíquota a pagar
Autônomo (plano simplificado):

Aval de sindicato em acordo é mantido

Valor mínimo:
R$ 1.039,00 ................................................. 20%
Valor Máximo:
R$ 6.101,06 ............................................... 20%

Ufesp (2020) ................ R$ 27,61
Ufic (2020) ................ R$ 3,6161
Selic (anual) ....................... 4,5%

Salário Mínimo federal:R$1.045,00
Salário Mínimo Regional SP*
Faixa I: R$ 1.163,55
Faixa II: R$ 1.183,33

Salário de contribuição Alíquota

Até 1.830,29 8%

De 1.830,29 até 3.050,52 9%

De 3.050,53 até 6.101,06 11%

Empregador 8%

De Brasília

O ministro Ricardo Lewando-
wski, do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), rejeitou ontem o
recurso da União, que pedia
que ele modificasse sua deci-

são segundo a qual os sindica-
tos precisam ser comunicados
e podem dar aval contrário à
medida proposta pelo Gover-
no Federal — de redução da
jornada de trabalho e de salá-
rios, durante a pandemia do
novo coronavírus. Na manifes-
tação de ontem, o ministro
Lewandowski esclareceu que
os acordos individuais de redu-
ção da jornada e de salário, fir-
mados entre empregadores e
empregados, têm validade
imediata. Mas ao mesmo tem-
po, o ministro rejeitou o recur-
so do governo, mantendo a de-

cisão de que os sindicatos de-
vem ser comunicados e po-
dem se manifestar contraria-
mente aos acordos.

Na semana passada,
Lewandowski concedeu uma
liminar, a pedido da Rede
Sustentabilidade. O partido
contestou no Supremo dispo-
sitivos da medida provisória

936/2020 que permitiu, entre
outros pontos, os acordos in-
dividuais para a redução de
salário e jornada e também
para a possível suspensão do
contrato de trabalho. A justifi-
cativa principal da MP
936/2020 é a preservação de
empregos em meio à crise
econômica gerada pela pan-

demia do novo coronavírus.
Na liminar, o ministro

Lewandowski manteve a re-
dação da MP, que prevê que
os sindicatos sejam comuni-
cados em até 10 dias sobre a
celebração de acordos indivi-
duais, mas garantiu que as
entidades de classe podem,
no mesmo prazo, questionar

eventual abuso ou excesso
praticado pelo empregador.

Diante disso, a Advocacia-
Geral da União (AGU) ingres-
sou com um recurso no STF,
alegando que a decisão de
Lewandowski gerava inseguran-
ça jurídica, por não ter ficado
claro se os acordos individuais
poderiam ou não ter validade

imediata, mesmo antes de
uma eventual contestação por
parte dos sindicatos. Isso "frus-
trava" o acesso rápido ao meca-
nismo de preservação de em-
pregos, argumentou o órgão.

Ontem, Lewandowski rejei-
tou o recurso, destacando que
sua primeira decisão em ne-
nhum momento tirou a valida-
de imediata do acordo indivi-
dual ou o acesso dos trabalha-
dores a verbas emergenciais,
apenas permitiu "que os acor-
dos individuais sejam supervi-
sionados pelos sindicatos, pa-
ra que possam, caso vislum-
brem algum prejuízo para os
empregados, deflagrar a nego-
ciação coletiva".

"A decisão embargada, a to-
da evidência, não acarretou
qualquer insegurança jurídi-
ca", afirmou Lewandowski an-
tes de concluir pela rejeição
do embargo de declaração in-
terposto pela AGU.

Mesmo tendo o recurso ne-
gado, o advogado-geral da
União, André Mendonça, co-
memorou em redes sociais
que o ministro tenha reafirma-
do a validade imediata dos
acordos individuais. "Esta deci-
são traz segurança jurídica à
matéria e garante o direito do
trabalhador, o emprego e a so-
brevivência de milhares de em-
presas", escreveu o AGU.
(Agência Brasil)
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(*) Os valores variam
de acordo com as
ocupações, que podem ser
conferidas no site:
http://www.emprego.sp.gov.br/

Datas de pagamento dia

Finais de 1 e 6 1/04
Finais de 2 e 7 2/04
Finais de 3 e 8 3/04
Finais de 4 e 9 6/04
Finais de 5 e 0 7/04

IGP-M - Fator 1,0781 1,0682
IGP-DI - Fator - -
IPCA (IBGE) - Fator - -
INPC- Fator - -
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ADólar compra venda

Comercial 5,18 5,18

Paralelo 5,26 5,36

Turismo 5,20 5,32

Euro Tur. 5,68 5,81

285,00 Mês Final da Placa

DEZ  xxx0
Veículos de passageiros,

ônibus, reboque e
semirreboque

PR
EV

ID
ÊN

CI
A

IPCA 0,21 - 4,19 4,19

INPC 0,19 - 4,30 4,30

IGP-M 0,48 0,04 0,44 6,82

IGP-DI 0,09 - 6,56 7,72

IPC 0,29 - 4,70 4,10

CUB 0,34 0,34 4,15

Mês Final da Placa
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13 de abril de 2020

BM&F (à vista)
Mês Final da Placa
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O dólar encerrou a sessão de
segunda-feira em alta de
+1,75% frente ao real

Empresa e empregado podem reduzir jornada e salário, de imediato, mas comunicando entidade sindical

EM 2020

Mês Final da Placa
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A atividade econômica no
Brasil deve encolher 5% este
ano, segundo previsão feita
pelo Banco Mundial ao avaliar
os reflexos da pandemia do
novo coronavírus na região da
América Latina e Caribe. De
acordo com o Banco Mundial,
o Brasil terá um dos piores
desempenhos entre os grandes
países latinos. O Produto
Interno Bruto (PIB), soma de
todos os bens e serviços
produzidos na região
(excluindo Venezuela) deverá
diminuir 4,6% em 2020.
Se confirmada a projeção do
Banco Mundial, será a maior
recessão que o Brasil
enfrentará em 120 anos.
Economistas já aventam a

possibilidade da dívida beirar
os 100% do PIB com as
medidas que vêm sendo
adotadas pelo governo no
combate à crise.
Segundo estatísticas do IBGE,
não há registro de queda tão
grande da atividade desde 1901.
O maior tombo na economia
ocorreu em 1990, com retração
de 4,35%, no ano do Plano
Collor I e do confisco do
dinheiro dos brasileiros. A
segunda maior queda
registrada foi em 1981, quando
o PIB caiu 4,25% com a crise da
dívida externa brasileira.
O economista-chefe do Banco
Mundial para América Latina e
Caribe, Martin Rama, afirmou
que países com dívida mais

elevada e com déficits fiscais
anteriores à crise do novo
coronavírus terão um espaço
mais limitado para agir. Ao
comentar essas limitações
fiscais, Rama não citou nenhum
país específico. O Brasil, porém,
já caminhava para ter em 2020 o
sétimo ano seguido de rombo
nas contas. A dívida bruta do
País está em 76,5% do PIB,
segundo dados de janeiro, um
patamar considerado elevado
para países emergentes.
(Agência Brasil)
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Divulgação/STF

Ministro Lewandowski rejeitou recurso da Advocacia-Geral da União

Para Lewandowski,
abuso em acordo
pode ser questionado

Banco Mundial prevê queda
de 5% do PIB do Brasil

Acrise gerada pela
pandemia de
coronavírus já afetou a

renda de metade dos
brasileiros, segundo
pesquisa do Instituto
Locomotiva. Entre os que já
sentiram os impactos no
orçamento familiar, 52%
têm 50 anos ou mais, 48%
possuem ensino superior
completo e 38% moram na
Região Sudeste.
A pesquisa ouviu, por
telefone, 935 pessoas com 16
anos ou mais em 72
cidades do País.
Segundo o levantamento,
16% dos trabalhadores
foram dispensados

temporariamente e 57%
afirmaram que suas
empresas ou negócios não
estão funcionando durante a
quarentena. O índice dos
que continuam trabalhando
normalmente é 37% e 47%
declararam estar
trabalhando em casa.
A maioria dos entrevistados
afirmou que as perspectivas
para o futuro são ruins. De
acordo com a pesquisa, 88%
estão preocupados em
perder o emprego, mesmo
percentual dos que
acreditam que a crise
gerada pela pandemia deve
afetar a renda familiar.
(Agência Brasil)
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Campinas, terça-feira, 14 de abril de 2020
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