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Terceirização pode ir a voto na Câmara e no Senado  
 
Por Raphael Di Cunto, Fabio Murakawa e Vandson Lima   
Em nova estratégia, a cúpula governista no Congresso pretende fazer que avancem 
simultaneamente na Câmara e no Senado a tramitação dos projetos que liberam a 
terceirização no mercado de trabalho. Ontem, o líder do governo no Senado, Romero Jucá 
(PMDBRR), disse que apoia a iniciativa da Câmara de votar o projeto de terceirização de 
1998, aprovado em 2002 pelos senadores e que, caso confirmado pelos deputados, 
seguirá direto para sanção do presidente Michel Temer.  
 
Hoje um requerimento de urgência neste sentido deve ser discutido entre os líderes na 
Câmara. Segundo Jucá, a proposta que está no Senado, aprovada pelos deputados em 
2015, poderá seu usada para fazer eventuais ajustes ao texto mais antigo. 
 
"Acho que a Câmara deve votar este projeto [de 1998]. E, depois, nós vamos verificar se o 
projeto que está aqui no Senado de alguma forma complementa ou ajuda esse projeto. Se 
ajudar, a gente votará também o projeto com determinados ajustes ou combinação de 
veto. Portanto, uma coisa não inibe a outra. Acho que os dois projetos podem e devem ser 
discutidos paralelamente", afirmou.  
 
A oposição protesta contra a intenção de fatiar a votação e levou os protestos a Maia. 
"Não tem acordo sobre isso", afirmou o líder do PT na Câmara, deputado Carlos Zarattini 
(SP). Parlamentares contrários ao governo Temer reconhecem nos bastidores, contudo, 
que a atual configuração do Congresso deve garantir ampla maioria à terceirização, 
principalmente porque o atual governo é entusiasta da proposta. Nesse cenário, podem 
ceder a alguma negociação em troca de garantir salvaguardas.  
 
O texto que está na Câmara não tem as garantias exigidas pelas centrais, como a 
responsabilidade solidária das empresas contratantes a calotes que as contratadas 
venham a dar nos trabalhadores, regras para evitar a substituição dos celetistas por 
pessoas jurídicas e igualdade de direitos entre os contratados diretos e os terceirizados.  
 
Governistas querem que Temer sancione o projeto de 1998, que libera a terceirização para 
todas as atividades das empresas, e parte do texto que está no Senado, com algumas 
garantias negociadas entre as centrais, Executivo e parlamentares. Trabalhadores 
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desconfiam, porém, que após aprovar o texto com a terceirização irrestrita, o deve ocorrer 
na próxima semana, o Senado deixe em segundo plano a proposta com as salvaguardas. 
A estratégia é articulada entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEMRJ), o governo 
Temer e líderes do Senado.  
 
Maia recebeu representantes das centrais sindicais anteontem para ouvir os 
questionamentos sobre a falta de garantias na proposta que ele pretende votar na próxima 
semana, elaborada em 1998 e parada há 15 anos nas gavetas da Câmara. Afirmou que 
tentaria negociar parte das garantias aos terceirizados em conjunto com os senadores.  
 
O projeto que está no Senado foi negociado com algumas centrais sindicais e aprovado 
pela Câmara em 2015, por 230 votos a 203, em uma votação impulsionada pelo então 
presidente da Casa, Eduardo Cunha (PMDBRJ).  
 
Sua relatoria foi entregue ao senador Paulo Paim (PTRS), contrário a qualquer 
flexibilização na legislação trabalhista. Dirigentes empresariais abandonaram então a 
defesa do projeto, que já consideravam pouco avançado, em função das salvaguardas 
negociadas há dois anos. 
 
 
 

Temer pede celeridade para aprovação da reforma no 
Congresso  
 
Por Bruno Peres e Marcelo Ribeiro  
O presidente Michel Temer afirmou ontem, durante reunião do Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e Social, que é preciso dar celeridade ao processo de 
aprovação da reforma da Previdência no Congresso.  
 
"É preciso mudar, é urgente que se mude. Isso tudo é para preservar os mais pobres", 
disse Temer, que também destacou que as reclamações contra a reforma são dos que têm 
maior renda, já que a maioria mais pobre terá aposentadoria integral por ganhar o salário 
mínimo.  
 
Aos integrantes do Conselhão, o presidente pediu ajuda para a incorporação da sociedade 
às discussões da agenda reformista. Temer destacou a necessidade de se aprovar a 
reforma da Previdência para estabelecer a recuperação da economia do país. 
 
Em sua fala, Temer disse que o governo não pode ficar inerte às dificuldades enfrentadas 
pela economia e afirmou que a aprovação das medidas é fundamental para a retomada 
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econômica. "A inércia é que produziu a recessão, da qual já estamos saindo. 
Responsabilidade fiscal e social andam juntas".  
 
O presidente afirmou que a equipe econômica teve o cuidado de se propor um Orçamento 
que considerou os princípios da PEC do Teto de gastos públicos, aprovada no final do ano 
passado no Congresso. Temer destacou que, diferentemente do que a oposição afirmava, 
o governo investirá R$ 10 bilhões a mais em educação e saúde.  
 
O pemedebista fez um esforço para tentar descolar o resultado negativo da economia 
brasileira registrado em 2016 das propostas em debate no Congresso. "Já demos passos 
importantes, e os resultados começam a aparecer. Vocês veem que na economia as 
coisas começam a respirar", disse. 
 
Ao dar posse aos novos ministros das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira Filho, e 
da Justiça e Segurança Pública, Osmar Serraglio, Temer exaltou a presença em peso de 
parlamentares à solenidade e disse "com muito prazer" governar em uma espécie de 
semiparlamentarismo.  
 
Ao enumerar as atividades do governo e mencionar as ações do Ministério da Justiça, 
Temer dirigiuse a Serraglio e alertou para o "trabalho pesadíssimo" que o espera.  
 
Mais cedo, durante reunião do Conselhão, e também no fim da tarde, Temer voltou a falar 
da expectativa do governo pelo ajuste das contas e melhora no ambiente econômico. 
"Estamos deixando a recessão profunda para trás e entrando numa fase de prosperidade", 
disse Temer durante abertura da reunião do conselho do Programa de Parcerias de 
Investimentos (PPI). "Nessa nova fase, a participação da iniciativa privada será decisiva", 
acrescentou.  
 
O reforço do discurso de normalidade da atividade governamental e perspectiva de 
estabilidade da economia ocorre em meio à expectativa de novo pedido da Procuradoria-
Geral da República (PGR) para que o Supremo Tribunal Federal (STF) investigue políticos 
no âmbito da Operação LavaJato, inclusive auxiliares diretos e aliados próximos de Temer.  
 
Coube a Serraglio externar a posição do governo em relação à condução das 
investigações por Polícia Federal e Ministério Público. O ministro disse desconhecer o 
conteúdo da chamada nova "lista do Janot"  relação de políticos que podem ser 
investigados. 
 
 
 
(Fonte: Valor Econômico dia 08/03/2017) 
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Na última hora, governo derruba anúncio de 'lista s uja' do 
trabalho escravo 
 
Depois de três sentenças judiciais que determinavam  a divulgação da lista nesta terça-feira, 7, pedido  
da AGU foi aceito pelo ministro Ives Gandra Martins  Filho, do TST 
 
Leonêncio Nossa , O Estado de S.Paulo 
BRASÍLIA - O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, conseguiu na tarde desta terça-
feira, 7, derrubar o anúncio da "lista suja" de empregadores de mão de obra análoga à 
escrava. Depois de três sentenças judiciais que determinavam o fim do sigilo do cadastro, 
a divulgação dos nomes flagrados nas operações de combate ao trabalho forçado deveria 
ter sido feita hoje. Porém, o ministro Ives Gandra Martins Filho, do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), aceitou pedido de suspensão apresentado pela Advocacia-Geral da União 
(AGU). 
 
A "lista suja" é considerada pelas Nações Unidas como uma medida fundamental na 
repressão a práticas de violação de direitos humanos no setor do emprego. Em sua 
decisão, Ives Gandra disse que não cabe ao Judiciário exercer ingerência sobre a atuação 
do Ministério do Trabalho. "O nobre e justo fim de combate ao trabalho escravo não 
justifica atropelar o Estado Democrático de Direito, o devido processo legal, a presunção 
de inocência e o direito à ampla defesa", afirmou. Com trajetória marcada por posições 
polêmicas e a favor do Planalto, Ives Gandra é criticado por entidades de defesa de 
direitos civis. Nos últimos meses, ele tem proposto a "flexibilização" das leis trabalhistas. 
 
A sentença do ministro do TST bate frontalmente com a posição tomada ontem, segunda-
feira, pelo desembargador Pedro Luís Vicentin Foltran, presidente do Tribunal Regional do 
Trabalho. Numa decisão pela abertura da lista, Foltran disse que a divulgação do cadastro 
não prejudica o direito à ampla defesa dos flagrados nas operações de combate ao 
trabalho escravo. "As atuações do órgão fiscalizador em relação à apuração do trabalho 
escravo são rígidas e os autos de infração somente são expedidos quando o processo 
administrativo de cada empregador foi analisado em todas as instâncias e possui decisão 
irrecorrível", afirmou. 
 
Apostas . Além da aposta na judicialização do caso, o ministro do Trabalho, Ronaldo 
Nogueira, também abriu outras frentes contra a divulgação da "lista suja". Ele criou no 
âmbito da pasta um grupo para analisar mudanças na portaria que estabelece os critérios 
do anúncio do cadastro e da inclusão de nomes. O grupo terá 120 dias para apresentar 
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uma conclusão das análises. É o mesmo prazo que Ives Gandra concedeu para manter a 
lista em sigilo. Agora, o Ministério Público Federal estuda um novo recurso para garantir a 
publicidade do cadastro. 
 
Em janeiro, a Organização Internacional do Trabalho (OIT), órgão das Nações Unidas, 
alertou que o Brasil poderia deixar de ser uma referência no combate ao trabalho escravo.  
 
Na manhã de ontem, o coordenador do Programa de Combate ao Trabalho Forçado da 
OIT no Brasil, Antonio Carlos de Mello Rosa, afirmou que a divulgação da lista é um 
instrumento eficaz para reduzir o problema. "A divulgação da lista é importante para todo o 
setor econômico, que não pode ficar manchado pelo pecado de alguns", afirma. 
 
Ele ressalta que eventuais mudanças nos critérios da lista podem aprimorar o cadastro, 
mas devem ocorrer em um ambiente de discussão ampla e democrática. Para Mello Rosa, 
o local mais apropriado de debate é a Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho 
Escravo (Conatrae), que reúne representantes de governo, da iniciativa privada e dos 
trabalhadores.  
 
Ele observa que a inclusão de nomes de empregadores na "lista suja" só ocorre após a 
finalização de um processo administrativo, com amplo direito de defesa. "Não existe 
motivo de essa lista não ser divulgada", afirma. 
 
 
 

Proposta prevê idade mínima de 65 anos só para quem  nasceu 
após 1993 
 
Apesar do discurso de que há pouco espaço para nego ciar, DEM já elaborou emenda para suavizar a 
regra de transição da aposentadoria 
 
Adriana Fernandes, Igor Gadelha , O Estado de S.Pau lo 
BRASÍLIA - Apesar do discurso oficial de que há pouco espaço de negociação na reforma 
da Previdência, o governo já começou a calcular o impacto de flexibilização nas regras de 
transição e de acúmulo de pensões e aposentadorias e outras sugestões de mudanças 
apresentadas pelos partidos. 
 
Para sindicalistas, o relator da PEC na Câmara dos Deputados, deputado Arthur Maia 
(PPS-BA), acenou nesta terça-feira, 7, com o escalonamento da regra de transição e 
informou que o Ministério do Planejamento está fazendo a “precificação” de sugestões. 
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O DEM já elaborou emenda para suavizar a regra de transição. Segundo minuta à qual 
o Estado  teve acesso, a idade mínima de 65 anos só valeria para servidores públicos e 
trabalhadores em geral que nasceram após 1993. 
 
Pela proposta do governo, trabalhadores só poderão se aposentar com 65 anos. Para 
homens acima de 50 anos e mulheres com mais de 45 anos há uma regra de transição 
com prazo intermediário. A ideia é que paguem um “pedágio” de 50% do tempo que falta 
para se aposentar pelas regras atuais. 
 
A emenda do DEM mantém o pedágio, mas amplia o alcance da regra de transição. Há 12 
fases de escalonamento: começa com trabalhadores nascidos até 1962, que poderão se 
aposentar, pagando pedágio, com 58 anos (homens) e 54 anos (mulheres), e segue até os 
que nasceram após 1993, que só poderão se aposentar com 65 anos.  
 
“O mero ‘corte’ nas idades de 50 a 45 anos para, respectivamente, homens e mulheres, 
provocará injustiças para aquelas pessoas que já estão no mercado de trabalho, tanto 
público quanto privado, e têm expectativa de direito com base na regra previdenciária 
atual”, justifica o partido. 
 
Segundo fontes da área econômica, a estimativa do impacto das sugestões será feita, mas 
não significa que o governo vai ceder. Para a equipe econômica, estimativas ajudarão a 
mostrar que não existe gordura.  
 
Arthur Maia disse ser preciso entender que o momento é de calcular o impacto, 
sinalizando que a segunda etapa será de negociação. Ele cutucou o ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, dizendo que ele é uma “esfinge”, pois não manifesta sua posição 
sobre mudanças nas propostas. 
 
Temer estimou que 2/3 dos segurados do INSS vão con tinuar recebendo 
aposentadoria integral de um salário mínimo  mesmo após as mudanças. “Quem pode 
insurgir-se é um grupo de 27%, 37%. Quem reclama é quem na verdade ganha mais.  
 
Quem está acima desses tetos, quem tem aposentadoria precoce”, disse, durante a 
reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social, o Conselhão. / 
COLABORARAM FERNANDO NAKAGAWA, LORENNA RODRIGUES E ANDRÉ ÍTALO 
ROCHA 
 
 
 
 
 
(Fonte: Estado de SP dia 08/03/2017)  


