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Boletim 1156/2017 – Ano IX – 17/02/2017 
 

 
 

Maia nega acordo com Senado para acelerar projeto d e 
terceirização  
 
Por Raphael Di Cunto  
BRASÍLIA  O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEMRJ), negou nesta 
quintafeira que tenha feito um acordo com o presidente do Senado Federal, Eunício 
Oliveira (PMDBCE), para que o projeto que regulamenta a contratação da terceirização de 
mão de obra ganhe celeridade.  
 
O projeto está na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara. O acordo, disse 
ontem Eunício, é para que o Senado não vote o projeto relatado pelo senador Paulo Paim 
(PTRS), que é contrário à terceirização, e que a Câmara aprove o texto que está na CCJ, 
já em fase final de tramitação. Passou, no começo dos anos 2000, pelo crivo de deputados 
e senadores e aguarda apenas uma última análise da Câmara. “O Senado precisa votar o 
texto que a Câmara votou no ano passado, precisa legislar sobre isso. A Câmara já 
cumpriu seu papel”, afirmou Maia. “Se for o caso, voltamos a votar o texto, mas só depois 
do Senado se pronunciar”, disse o presidente da Câmara.  
 
O projeto que está na CCJ é visto como preocupante por representantes de centrais 
sindicais porque, diferentemente daquele votado na Câmara no ano passado, e que agora 
está no Senado, tem menos salvaguardas para evitar a terceirização irrestrita e a 
“pejotização”. O texto que aguarda a votação na CCJ da Câmara, encaminhado em 1998 
pelo expresidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), é o preferido das confederações 
patronais por, além de permitir a terceirização de todas as atividades de uma empresa, já 
está em fase final de tramitação. Caso aprovado na CCJ e em plenário, segue direto para 
sanção presidencial. 
 
 

 
Depois de recuo, governo evita defender trabalho in termitente  
 
Por Raphael Di Cunto  
O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, não quis dar uma posição do governo sobre a 
articulação para aprovar a jornada de trabalho intermitente e o teletrabalho (à distância). O 
Executivo encaminhou projeto de lei para reformar a legislação trabalhista e o relator da 
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proposta, deputado Rogério Marinho (PSDBRN), pretende incluir essas duas 
possibilidades no texto.  
 
O governo chegou a anunciar que regulamentaria essas duas modalidades de trabalho no 
projeto enviado, mas recuou diante da pressão das centrais sindicais e da repercussão 
negativa.  
 
A jornada intermitente, defendida pelas empresas do setor de serviços, permite a 
contratação por hora de trabalho ou que a jornada seja suspensa ao longo do dia, em 
momentos com menor demanda, e que seja retomada depois. O período parado não é 
contado como hora trabalhada. 
 
"A proposta do governo é aquela encaminhada. O governo respeita a autonomia do 
Parlamento para decidir", afirmou. Questionado sobre qual a posição do Executivo sobre a 
proposta, já que o governo pode direcionar sua base para aprovar ou rejeitar o parecer do 
relator, Nogueira disse que "cada dia tem a sua angústia".  
 
O ministro participou de audiência pública na Câmara para debater o projeto enviado pelo 
governo. Enquanto o Ministério Público do Trabalho criticou a proposta, dizendo que não 
vai gerar novos empregos, só precarizar os existentes, o presidente do Tribunal Superior 
do Trabalho, Ives Gandra Martins, se alinhou ao governo na defesa da flexibilização da lei 
trabalhista.  
 
Martins afirmou que a insegurança jurídica é causada pela diferença de interpretações de 
juízes do trabalho à legislação, inclusive buscando dispositivos fora das leis trabalhistas 
para condenar empresas. Mas defendeu que o projeto do governo Temer é positivo por 
prestigiar a negociação coletiva entre sindicatos e empresas, por regulamentar a 
representação dos trabalhadores no local de trabalho e aumentar a jornada em tempo 
parcial e o prazo de vigência dos contratos temporários. "Quero um capacete de ferro, que 
resiste, mas a cabeça arrebenta, ou um plástico acolchoado, que é flexível e preserva o 
trabalhador?", questionou.  
 
Já o procuradorgeral do Trabalho, Ronaldo Fleury, mostrou um estudo da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) com 63 países que defende que a flexibilização nas leis 
trabalhistas não gera mais emprego, mas uma substituição dos funcionários com mais 
renda e proteção social por empregados temporários e com menor salário. "O que gera 
emprego é demanda", disse. 
 
 
 
(Fonte: Valor Econômico dia 17/02/2017) 
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Mercado piora projeção para déficit primário e rece ita líquida 
neste ano 
 

Entretanto, especialista acredita que concessões fe derais, repatriação de recursos no exterior, dentre  
outros fatores, podem viabilizar a meta fiscal atua l do governo para 2017, de R$ 139 bilhões  

 

 

 

São Paulo - O déficit primário do governo central será de R$ 149,589 bilhões e sua receita 
líquida ficará em R$ 1,151 trilhão neste ano, indicou o relatório Prisma Fiscal, que é 
composto por estimativas de instituições financeiras consultadas pelo Ministério da 
Fazenda. 
 
Divulgado ontem, o documento de fevereiro trouxe pioras nos dois quesitos, já que as 
projeções de janeiro previam déficit de R$ 148,358 bilhões e receita de R$ 1,160 trilhão 
para 2017. 
 
O recuo das perspectivas está ligado ao prolongamento da recessão econômica no País, 
avalia José Luís Oreiro, professor de economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ). 
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"O PIB [Produto Interno Bruto] continua caindo e deve crescer menos de 0,5% em 2017. 
Com esse quadro, não tem como vislumbrar uma melhora da situação fiscal." 

 
Professor de economia da Fundação Getulio Vargas (FGV), Mauro Rochlin seguiu a 
mesma linha. Segundo ele, pode haver "certa frustração" nas receitas do governo, já que a 
recuperação econômica brasileira pode ter ritmo pior que o esperado. 
 
O entrevistado pondera que alguns fatores poderiam dar maior fôlego às contas públicas já 
nos próximos meses. Seria o caso das concessões federais, da repatriação de recursos, 
da venda de terras para estrangeiros e dos saques das contas inativas do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 
 
"Ainda é muito cedo para cravar que a meta do governo [um déficit de R$ 139 bilhões] não 
será alcançada em 2017. Uma alta na arrecadação poderia virar o jogo", diz Rochlin. 
 
Entretanto, os especialistas não descartaram a possibilidade de a equipe econômica 
alterar o objetivo fiscal deste ano. 
 
Médio prazo  

 
As instituições financeiras parecem acreditar que as medidas para reaquecer a economia 
surtirão efeito no ano que vem, já que houve melhora nas apostas para o resultado 
primário de 2018 do governo central - que é composto por Tesouro Central, Banco Central 
e Previdência Social. 
 
Depois de prever déficit de R$ 125,928 bilhões, no relatório de janeiro, os analistas de 
mercado indicaram um rombo de R$ 125 bilhões no documento deste mês. 
 
Para Rochlin, a tendência é que as contas realmente melhorem nos próximos anos. "Mas 
isso vai depender da aprovação da reforma da previdenciária. Sem ela, o teto para os 
gastos públicos não vai funcionar", acrescenta ele. 
 
Sobre a volta dos superávits primários, os entrevistados foram mais pessimistas. De 
acordo com eles, as contas devem voltar ao azul apenas em 2021. 
 
"Para sair do negativo, precisaremos recuperar a economia. E levaremos três anos só para 
levar o PIB de volta ao nível de 2013", afirma Oreiro. As estimativas de longo prazo do Itaú 
também indicam um superávit primário apenas daqui a quatro anos. Para 2017, é 
projetado rombo equivalente a 2,2% do PIB e, para o ano que vem, de 1,6% do PIB. 
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Segundo os esboços do banco, os déficits vão acontecer mesmo que haja uma retomada 
econômica superior à esperada pela maior parte do mercado. Isso porque o Itaú estima 
que o PIB vai crescer 1%, neste ano, e 4%, no ano que vem. 
 
Mais indicadores  

 
O relatório ainda trouxe uma melhora das apostas para a participação da dívida bruta no 
PIB deste ano. A projeção das instituições, em fevereiro, foi de 76,2%, ante 76,8% no 
documento do mês passado. Para 2018, a estimativa nessa proporção também recuou, de 
80,4% para 79,62%. 
 
Ainda houve avanço para a receita líquida do ano que vem, que alcançou R$ 1,246 trilhão, 
após marcar R$ 1,242 trilhão em janeiro. 
 
"As receitas devem parar de cair, em termos reais, neste ano", confirma Oreiro. "Isso vai 
impedir que o déficit primário aumente em 2018", completa. 
 
Houve melhora também das expectativas para a despesa total do governo central, tanto 
para este ano, quanto para o ano que vem. 
 
Para 2017, foram estimados gastos de R$ 1,310 trilhão, no relatório de janeiro, abaixo dos 
R$ 1,313 trilhão previstos no documento anterior. Para 2018, os dispêndios esperados 
caíram para R$ 1,375 trilhão, após chegar a R$ 1,377 trilhão no Prisma de janeiro. 
 
Já os desenhos para a arrecadação das receitas federais seguiram trajetos opostos: houve 
melhora nas perspectivas para este ano, mas a projeção para 2018 piorou. 
 
Hoje, as instituições financeiras esperam R$ 1,351 trilhão de entradas, neste ano, após 
projetar R$ 1,346 trilhão em janeiro. Para 2018, a estimativa recuou de R$ 1,458 trilhão, no 
mês passado, para R$ 1,455 trilhão, em fevereiro. 
 
Entre os esboços mensais, destaque para o avanço da previsão para a receita líquida do 
governo central neste mês, que chegou a R$ 72,786 bilhões, após marcar R$ 72,268 
bilhões no mês passado.  
 
No sentido contrário, a estimativa para a despesa de fevereiro recuou, para R$ 97,509 
bilhões, ante R$ 97,862 bilhões. 
 
Renato Ghelfi 
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Preço ao consumidor avança para 0,49% em prévia do mês 
 
- A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) ficou em 
0,49% na segunda quadrissemana de fevereiro, informou ontem a Fundação Getulio 
Vargas (FGV). O resultado ficou 0,12 ponto percentual abaixo do registrado na leitura 
imediatamente anterior, quando o indicador apresentou variação de 0,61%. Das oito 
classes de despesas analisadas pela FGV, cinco apresentaram decréscimo em suas taxas 
de variação nesta apuração: Educação, Leitura e Recreação (3,34% para 2,50%), 
Alimentação (0,20% para -0,01%), Transportes (0,82% para 0,75%), Despesas Diversas 
(0,40% para 0,25%) e Comunicação (0,41% para 0,35%). Em contrapartida, registraram 
acréscimo em suas taxas de variação na segunda quadrissemana de fevereiro os grupos 
Habitação (0,34% para 0,39%), Vestuário (-0,13% para -0,04%) e Saúde e Cuidados 
Pessoais (0,39% para 0,41%). O grupo Educação, Leitura e Recreação foi o que mais 
contribuiu para o resultado do IPC-S, segundo a FGV. Nessa classe de despesas, a 
entidade destacou o comportamento do item cursos formais (de 7,01% para 4,21%). 
/Estadão Conteúdo 
 
 
 

Turismo industrial estima gerar R$ 1 milhão 
 
São Paulo - O município de São Bernardo do Campo retomou nesta sexta-feira (17) o 
Programa de Turismo Industrial, que realiza visitas monitoradas à empresas e indústrias. A 
expectativa é de que o programa movimente aproximadamente R$ 1 milhão neste ano. Por 
meio do departamento de Turismo e Eventos, a Prefeitura apenas coordena o programa. 
As visitas são gratuitas e organizadas pelas empresas que estão no roteiro. Além de 
apresentar a área industrial como ponto turístico, o programa funciona como uma espécie 
de fomento às atividades na cidade e à identidade turística do município. "Cerca de 50% 
destes visitantes são de outros Estados e países e ficam em São Bernardo, em média, por 
até três dias, com gasto diário em torno de R$ 300,00, entre hospedagem, transporte e 
alimentação. A projeção é de que o programa movimente cerca de R$ 1 milhão em 2017", 
diz a Prefeitura. Todos os serviços de alimentação, transporte e hospedagem são por 
conta do turista, complementa a administração. 
 
Visitantes 
 
A estimativa da Prefeitura é de que o programa receberá 7.000 visitantes até o final deste 
ano, 5.000 deles até abril. Esse cenário mostra expectativa de crescimento de 20% das 
visitas em relação ao ano passado, 2016, quando a visitação recebeu 2.100 turistas. 
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De acordo com pesquisas do município, os estudantes representam 65% do público do 
programa. Além deles, professores, empresários e também cidadãos comuns representam 
a maior parte das visitas. Entre a totalidade dos visitantes, 60% são mulheres. 
 
Visibilidade 
 
A Prefeitura também informou que não há contrapartida financeira direta, para empresa e 
administração municipal. No entanto, destaca que após participar do programa, uma das 
revelou interesse em instalar sua sede na cidade. 
 
Felipe Blesa 
 
 
 

STJ concede direito a plano de saúde para ex-empreg ado 
 
São Paulo - O Superior Tribunal de Justiça (STJ) concedeu a um trabalhador o direito de 
manter as condições do plano de saúde mesmo após sua demissão, contrariando juízo 
anterior. Conforme nota à imprensa, na semana passada, a Terceira Turma do STJ 
reformou acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDF) que havia rejeitado a 
pretensão de um ex-empregado ao argumento de que esse direito só poderia ser 
reconhecido após a publicação da Resolução 279/2011 da Agência Nacional de Saúde 
Complementar (ANS).  
 
Porém, o STJ entendeu que a manutenção do trabalhador no plano, sob as mesmas 
condições observadas durante o vínculo empregatício, é um direito assegurado por lei aos 
demitidos sem justa causa, independentemente de regulamentação da a agência 
reguladora. O caso teve início em ação declaratória de ilegalidade de cobrança de 
mensalidades do plano de saúde, combinada com repetição de indébito, proposta pelo ex-
empregado, que, ao deixar a empresa, teve o valor de sua contribuição aumentada de R$ 
2.840,46 para R$ 6.645,16. 
 
Ele pediu a declaração de ilegalidade das majorações de preço aplicadas após sua 
demissão, bem como a devolução em dobro e corrigida. A alegação era de que o artigo 30 
da Lei 9.656/98 garante ao empregado demitido sem justa causa o direito à manutenção 
do plano nas mesmas condições de cobertura de que gozava quando da vigência de seu 
contrato de trabalho. Mas o TJDF entendeu que esse direito só estaria assegurado após a 
regulamentação da lei pela ANS, instituída pela Resolução 279 de novembro de 2011. O 
reclamante foi demitido em maio daquele ano. 
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De acordo com o relator do caso no STJ, ministro Marco Aurélio Bellizze, a resolução "não 
inovou na ordem jurídica" ao estabelecer que a manutenção do plano de saúde observará 
as mesmas condições de reajuste, preço, faixa etária e fator moderador existentes durante 
a vigência do contrato de trabalho. Para Bellizze, o ato normativo veio "apenas para 
corroborar aquilo que já se podia depreender do espírito protetivo da lei, voltado a 
preservar ao trabalhador o acesso à saúde". 
 
Com relação à restituição em dobro, ele afirmou que a jurisprudência do STJ apenas a 
considera cabível "na hipótese de ser demonstrada a má-fé do fornecedor dos serviços, o 
que não se verifica". 
 
Da redação 
 
 
 

7 de 10 desempregados aceitariam receber menos em n ovo 
posto 
 
- Com desemprego em alta e sem perspectivas de melhora nos próximos meses, sete em 
cada dez brasileiros desempregados estão dispostos a ganhar menos do que no último 
trabalho, mostra pesquisa divulgada ontem pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). 
 
As principais justificativas são a necessidade de pagar despesas e de voltar ao mercado 
de trabalho. A maioria dos que topariam remuneração inferior é formada por homens e das 
classes C, D e E. 
 
Entre os que se recusam a receber menos, que são principalmente mulheres e das 
classes A e B, argumenta-se que um salário menor significaria retrocesso e que 
dificilmente conseguiriam voltar à remuneração anterior. 
 
Mesmo com salários menores, as oportunidades são raras: 60% dizem não estar sendo 
chamados para entrevistas. 
 
Com a baixa oferta de vagas, 5,8% desistiram de procurar trabalho. Outros 14,2% 
recorrem a fontes alternativas de renda. Os 80% restantes ainda procuram um emprego. A 
pesquisa ouviu 600 desempregados acima de 18 anos de todas as classes nas 27 
capitais. 
 
 
(Fonte: DCI dia 17/02/2017) 
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Trabalho intermitente pode entrar em projeto de ref orma 
 
Contrato ficou fora da reforma trabalhista, mas min istro reconhece que não será contra eventual 
adoção da medida 
 

Fernando Nakagawa, O Estado de S.Paulo 
BRASÍLIA - O governo não incluiu a proposta de trabalho intermitente na reforma 
trabalhista, mas parece não se opor à ideia. Nesta quinta-feira, 16, o ministro do Trabalho, 
Ronaldo Nogueira, até tentou evitar se comprometer com o tema, mas acabou 
reconhecendo que não será contra eventual iniciativa legislativa para adoção da medida. 
Ele repetiu a promessa de que a mudança na lei poderá criar até 5 milhões de postos de 
trabalho temporários ou de meio período. 
 

No contrato de trabalho intermitente, a empresa admite o funcionário e o aciona apenas 
quando necessário. Exemplo clássico é o buffet que contrata um garçom, mas só o chama 
quando houver movimento. Nos outros dias, o empregado não trabalha e não recebe 
salário. 
 
Após audiência pública da Comissão da Reforma Trabalhista na Câmara, o ministro falou 
sobre o tema. “O governo respeita a autonomia do Parlamento. A proposta está aqui e o 
Parlamento tem autonomia para deliberar.” Depois de pedido de colocação assertiva, a 
resposta foi lacônica. “Cada dia tem a sua angústia.” 
 
Outro ponto polêmico da reforma é a possibilidade de flexibilizar o registro de ponto dos 
trabalhadores. “Eu diria que essa medida não favorece as boas empresas”, disse o 
procurador-geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, que fez dura crítica à reforma. Nogueira 
afirmou que medida semelhante foi adotada em portaria pelo ministério em 2011, no 
governo Dilma Rousseff. 
 
Para defender a reforma, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra 
Martins Filho, fez uma comparação polêmica. “Do jeito que estamos, vamos aumentar o 
desemprego.” Para ele, se nada for feito "podemos caminhar a tal ponto que vamos 
rumo à Venezuela" . A fala foi aplaudida por alguns parlamentares e vaiada por outros. 
 

 

 

 
(Fonte: Estado de SP dia 17/02/2017) 
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Trabalhador sem FGTS pode recorrer à Justiça para c obrar 
empregador 
 
DO "AGORA" DA AGÊNCIA BRASIL 
Muitos trabalhadores que têm direito a sacar as contas inativas do FGTS poderão ficar sem o 
dinheiro porque os patrões não fizeram os depósitos no fundo. Segundo a PGFN (Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional), 198.790 empresas devem R$ 24,5 bilhões ao FGTS, o que afeta mais 
de 7 milhões de trabalhadores. Quem descobre falhas no depósito do seu FGTS tem direito de 
cobrar o patrão na Justiça. Por lei, o patrão é obrigado a depositar 8% do salário em uma conta do 
FGTS em nome do profissional. Se esses depósitos não foram feitos, o trabalhador deve buscar a 
Justiça do Trabalho contra a empresa e pode cobrar até cinco anos de FGTS não depositado. O 
prazo para entrar com uma ação é de até dois anos após o desligamento, seja na demissão sem 
justa causa ou a pedido do profissional. "O trabalhador deve verificar, no ato da demissão, se o 
FGTS foi pago", diz o advogado trabalhista Alan Balaban, do escritório BMTR Advogados. Se o 
trabalhador entra na Justiça logo após a demissão, ganha cinco anos de FGTS. Se demorar dois 
anos, terá direito a três anos de depósitos, afirma Balaban. Para saber se o dinheiro caiu na conta, 
basta buscar o extrato na Caixa, pela internet, no caixa eletrônico ou em uma agência. 
 

ISENÇÃO DE TAXAS  
 

A transferência de recursos de contas inativas do FGTS da Caixa para outros bancos poderá 
ser feita sem cobrança de taxas, a pedido do trabalhador. Respeitado o calendário de saque 
das contas inativas, o beneficiário deve ir a uma agência da Caixa para realizar a operação de 
transferência -DOC ou TED- para conta de outros bancos. Caso o trabalhador tenha uma 
conta-poupança na Caixa, o dinheiro da conta inativa do FGTS será transferido 
automaticamente para ela. Apenas nesses casos, o beneficiário terá até 31 de agosto para 
transferir o dinheiro dessa conta para a de outro banco, também sem taxas. A operação pode 
ser feita pelo site criado pela Caixa para o saque das contas inativas. 
 

IMPOSTO DE RENDA 
 

O dinheiro recebido do FGTS é isento de Imposto de Renda, mesma regra que se aplica ao 
saque de recursos do fundo por qualquer outra hipótese prevista em lei. Em 2018, o 
contribuinte terá de declarar à Receita o recebimento dos recursos, que deve ser informado no 
campo "Rendimentos Isentos e Não tributáveis". Essa obrigação vale apenas para quem é 
obrigado a fazer a declaração anual de ajuste.  
 
 
(Fonte: Folha de SP dia 17/02/2017) 


