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O governo federal anunciou o reajuste do salário mínimo de R$ 880 para R$ 937 em 2017. O novo valor 

passa a vigorar no dia 1º de janeiro de 2017. O presidente Michel Temer assinou um decreto ontem (29) 

prevendo o reajuste. A medida deve ser publicada no Diário Oficial da União de hoje (30) ou da próxima 

segunda-feira (2).  

Em nota divulgada no início da noite de ontem (29), o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão informa que o reajuste significa um aumento de R$ 38,6 bilhões da massa salarial em 2017. Esse 

valor representa 0,62% do Produto Interno Bruto (PIB) e, segundo o governo, terá “efeitos positivos na 

retomada do consumo e do crescimento econômico ao longo do ano”. 
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O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) destinará R$ 33,5 bilhões para a concessão de 

financiamentos a pessoas físicas e jurídicas que beneficiem famílias com renda mensal bruta de até R$ 3,6 

mil. De acordo com o orçamento operacional do fundo, outros R$ 5 bilhões serão destinados ao Programa 

Especial de Crédito Habitacional ao Cotista do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (Pró-cotista). Desse 

total, 60% serão destinados ao financiamento de imóveis novos e, no mínimo, R$ 3,5 bilhões para imóveis 

com valor inferior a R$ 500 mil. 
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Um acervo de seis décadas de manifestações em 

matéria trabalhista está agora disponível na 

internet. São pareceres e notas jurídicas 

produzidas por 31 consultores desde 1951.  

O material foi organizado e disponibilizado pela 

Consultoria Jurídica (Conjur) do Ministério do 

Trabalho, na página do órgão hospedada no site da 

Advocacia-Geral da União (AGU). 

As informações foram divulgadas pela Assessoria 

de Comunicação da AGU. O endereço para acessar 

o material é: 

http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_con

teudo/204685. 
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O reajuste concedido para servidores da Receita 

Federal deve arrefecer um dos maiores 

movimentos da categoria dos últimos anos. Desde 

o início de 2016, auditores e outros funcionários do 

Fisco fazem paralisações e operações padrão. 

Cargas se avolumaram nas alfândegas e 

fiscalizações deixaram de ser feitas, derrubando 

ainda mais a arrecadação de tributos do governo. 

Até a divulgação de dados pela Receita foi pela 

metade nos últimos meses. 

De acordo com o secretário-geral do Sindicato 

Nacional dos Auditores da Receita (Sindifisco), 

Cláudio Damasceno, a reivindicação salarial da 

carreira tributária – que inclui auditores e analistas 

– foi totalmente atendida.   
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