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Governo desiste de regime de urgência para reforma trabalhista  
 
Por Fabio Murakawa e Vandson Lima 
Líderes partidários reunidos ontem decidiram que o projeto de lei que modifica mais de 
cem artigos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovado na semana passada 
pela Câmara dos Deputados, tramitará sem regime de urgência no Senado nas comissões 
de Assuntos Sociais (CAS) e de Assuntos Econômicos (CAE), presididas respectivamente 
por Marta Suplicy (PMDBSP) e Tasso Jereissati (PSDBCE). Tasso anunciou Ricardo 
Ferraço (PSDBES) relator na CAE. Marta ainda não decidiu quem será o relator na CAS.  
 
Ficou decidido também que a matéria não passará pela Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) do Senado. Os governistas tentam reduzir, com isso, a influência do senador 
Renan Calheiros (PMDBAL) sobre a tramitação da matéria na Casa  diante do temor de 
que o presidente da CCJ, Edison Lobão (PMDBMA), aliado de Renan, o nomeie relator da 
reforma trabalhista na comissão.  
 
Marta Suplicy afirmou que nomeará em breve o relator da reforma na CAS. Ela se disse a 
favor dos principais pontos da reforma, mas afirmou que escolherá um relator "moderado", 
que leve em conta tanto os ganhos das empresas quanto os direitos dos trabalhadores 
que possam vir a ser afetados pelas mudanças na CLT.  
 
A previsão da base do governo no Senado é que o texto tramite nas comissões até o fim 
deste mês ou o início de junho, quando deve ser levado a voto no plenário.  
 
A manobra de retirar a matéria da CCJ, no entanto, não é unanimidade entre senadores da 
própria base do governo Michel Temer e pode cair hoje em plenário. Os senadores 
analisam o requerimento feito por Randolfe Rodrigues (RedeAP) para que o texto vá à 
comissão. Vários governistas, como Eduardo Braga (PMDBAM) e Cristovam Buarque 
(PPSDF), manifestaramse ontem a favor da tramitação do projeto colegiado, o que 
rotineiramente acontece com matérias dessa magnitude.  
 
Em atrito com o governo, Renan tem reunião marcada hoje com representantes de 
centrais sindicais para discutir a reforma trabalhista. Ele não compareceu ontem à reunião 
semana de líderes, que definiria o rito de tramitação da reforma no Senado.  
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Em outra frente, Renan vem conseguindo, como líder do PMDB, barrar a instalação da 
Comissão Mista de Orçamento (CMO). Ontem, após mais uma sessão para eleição do 
comando do colegiado ser cancelada por falta de indicações do PMDB do Senado, o 
governo deulhe um ultimato: ou Renan apresenta os três nomes da sigla, inclusive o 
presidente da CMO, na próxima reunião, semana que vem, ou a vaga irá a voto.  
 
Pelo regimento, cabe ao PMDB, maior bancada do Senado, indicar a presidência da CMO 
e ao PP, que compõe o maior bloco da Câmara, o relator do Orçamento. Mas Renan tem 
se articulado com o PSDB para destronar o PP, liderado por Arthur Lira (PPAL), seu 
adversário em Alagoas. Ele quer que PMDB e PSDB indiquem presidente e relator. O 
PSDB tem direito a um senador titular na comissão e também não apresentou nome, para 
inviabilizar o funcionamento da CMO.  
 
Após quatro cancelamentos, o líder do governo no Congresso, deputado André Moura 
(PSCSE), avisou que o governo não vai mais esperar e ameaçou levar a escolha a voto. 
"Vencidas as cinco sessões [regimentais], não precisa mais esperar a indicação do 
PMDB." 
 
 
 

Para executivos, reforma trabalhista é um avanço im portante  
 
A terceirização e a reforma trabalhista representam avanços importantes para a 
modernização das relações do trabalho no país. Essa é a síntese da posição defendida 
pelo conjunto dos empresários vencedores do prêmio "Executivo de Valor 2017". "A 
terceirização cria um ambiente de trabalho mais moderno e mais seguro, tanto para 
empregados como para empregadores", afirma Tito Martins, presidente da Votorantim 
Metais Holding. "A terceirização é fundamental para a competitividade das empresas."  
 
Martins observa que a reforma vai tornar a relação de trabalho mais flexível e, junto com o 
aumento da segurança jurídica, reduzirá o medo de empregar.  
 
Premiado por sua atuação na indústria da construção, o presidente da Votorantim 
Cimentos, Walter Dissinger, diz que a flexibilidade nas leis trabalhistas é importante no 
contexto atual do país. "As reformas propostas têm importância para auxiliar no equilíbrio 
da economia brasileira e melhor dinâmica do setor produtivo.  
 
Para Stefan Ketter, presidente da FiatChrysler Auto, a reforma trabalhista tende a dar mais 
flexibilidade nas relações com empregados. "A segurança na área jurídica também 
representa respeito aos direitos e mais confiança", avalia.  
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O copresidente do conselho de administração do banco Itaú, Roberto Setubal, acredita 
que a flexibilização vai dar mais capacidade para as empresas ajustarem a força de 
trabalho às suas atividades. "O ganho de produtividade é importante e o benefício das 
empresas é também dos trabalhadores, que terão flexibilização da jornada."  
 
Para José Galló, da Renner, a flexibilização das leis de trabalho deveria ter sido feita há 
mais tempo. "Como podemos hoje ser regidos por uma legislação feita em 1943, quando a 
indústria era o principal motor da economia?", afirma.  
 
As reformas do mundo do trabalho, em especial a regulamentação da terceirização, são 
vistas por Fábio Venturelli, presidente do Grupo São Martinho, como fundamentais para o 
setor sucroalcooleiro, onde atua. Segundo ele, as usinas foram "obrigadas a primarizar" a 
contratação mesmo em atividadesmeio. Para o quadro geral da economia, afirmou que a 
reforma trabalhista "é fundamental para reequilibrar o relacionamento entre empresa e 
trabalhador".  
 
A regulamentação da terceirização e a reforma trabalhista terão efeito positivo sobre a 
atividade econômica e a empregabilidade, diz Amos Genish, da Vivendi, do setor de 
telecomunicações.  
 
Marcelo Castelli, da Fibria, diz que para o setor em que a companhia atua, de papel e 
celulose, as reformas terão impacto positivo. "A terceirização não deve ser confundida com 
precarização, e sim uma melhora para a produtividade por regime de competência."  
 
Com relação à reforma trabalhista, Castelli disse considerar fundamental para o Brasil. 
"Ajudará a gerar mais empregos e a aumentar a produtividade."  
 
Para Paula Bellizia, presidente da Microsoft no Brasil, "a transformação da sociedade e a 
evolução das economias impõem a modernização das relações de trabalho para o 
estímulo ao crescimento econômico e consequentemente o aumento da empregabilidade."  
 
Segundo Hamilton Amadeo, da Aegea, o impacto da regulamentação da terceirização para 
o setor de saneamento é relevante. "A mão de obra representa 45% da planilha de custos. 
A economia brasileira perdeu muita eficiência ao longo do tempo, as reformas devem 
trazer de volta a competitividade." 
 
 
 

 
(Fonte: Valor Econômico – 03/05/2017) 
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Oposição propõe quatro comissões para discutir a re forma 
trabalhista 
 
Líder do PSD no Senado, Omar Aziz, também defende a mpliar debate sobre o projeto já aprovado na 
Câmara, enquanto governo Temer começa a retaliar os  rebeldes com exoneração de indicados 
 
Brasília - Esticar a tramitação da reforma trabalhista de duas para quatro comissões no 
Senado foi a estratégia adotada nesta terça-feira (2) pela oposição e por parte do PMDB 
comandado pelo líder da legenda, Renan Calheiros (AL), para tentar retardar a votação da 
matéria na Casa.  
 
O PSD, outro partido governista, também deve aderir a ideia de prazo maior e em mais 
comissões para o debate do projeto.  
 
Já, o governo começou a exonerar indicados de deputados da base que votaram contra a 
matéria na Câmara, sinalizando adotar semelhante medida contra os senadores nessa 
matéria e contra os deputados, no caso da votação da reforma da Previdência. 
 
A base governista também recuou, por enquanto, do pedido de urgência para votação no 
plenário do Senado e firmou posição a favor da avaliação do projeto em duas comissões.  
Temer começou as retaliações com três exonerações de apadrinhados de PTB, PROS e 
PSD publicadas no Diário Oficial da União. 
 
A preocupação do Palácio do Planalto é assegurar que a reforma trabalhista seja votada 
até a segunda quinzena de julho antes do recesso legislativo. Assim, deixaria para o 
segundo semestre a votação da reforma da Previdência, a reforma mais importante do 
governo depois da trabalhista. 
 
Sem demonstrar medo de retaliação, o senador Omar Aziz (AM), líder do PSD, que integra 
a base aliada, defendeu a proposta da oposição de ampliar a discussão sobre o tema, 
inclusive porque a maioria dos quatro senadores é contra.  
 
"Eu quero deixar bem claro aqui que não vou votar contra a história do movimento dos 
trabalhadores, de forma nenhuma", disse, defendendo a realização também de audiências 
públicas para debater o tema. 
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Requerimentos 
 
O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), reassume hoje (3) o cargo após ter 
sofrido um desmaio, na semana passada, com a missão de colocar em votação no 
plenário os requerimentos apresentados pelo senadores oposicionista Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP) e Gleisi Hoffmann (PT-PR), para apreciação do projeto em quatro comissões. 
 
Será realizada reunião de emergência com a bancada do PMDB e o presidente Michel 
Temer para discutir a posição do líder do seu partido, Renan Calheiros, que assumiu o 
discurso da oposição contra as duas principais reformas. 
 
Como presidente em exercício na ausência de Oliveira, o vice-presidente da Casa, Cássio 
Cunha Lima (PSDB-PB), despachou o projeto da reforma trabalhista para tramitar apenas 
nas comissões de Assuntos Econômicos (CAE) e de Assuntos Sociais (CAS).  
 
O tucano havia acertado esse esquema após a reunião dos líderes dos partidos.  
 
Previu ainda que a proposta deveria chegar ao Plenário em cerca de 30 dias, 
especulando-se que o prazo deve dobrar caso a matéria seja discutida em quatro 
comissões, ou seja, também nas comissões de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) e 
de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH). 
 
Ao justificar a apresentação de requerimento, Randolfe Rodrigues alegou que, como a 
proposta trata de questões complexas, deve passar pelo crivo da CCJ, que examina a 
constitucionalidade dos projetos.  
 
E também na CDH, porque nela foram concentrados os debates sobre projetos a respeito 
de mudanças na legislação trabalhista.  
 
O projeto altera 100 artigos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para, segundo o 
governo, adaptar a legislação às novas relações de trabalho. 
 
O PLC 38/2017 é um substitutivo do deputado Rogério Marinho (PSDB-RN) à proposta de 
13 artigos enviada ao Congresso no fim de 2016. 
 
 
 
Abnor Gondim 
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Marun garante votação da Previdência em Comissão ai nda hoje 
 
São Paulo - Presidente da comissão especial da refo rma da Previdência na Câmara, deputado Carlos 
Marun (PMDB-MS), admitiu que o relator da proposta,  Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), poderá 
apresentar novo parecer hoje (3), quando está marca do o início da votação do relatório no colegiado. 

O peemedebista afirmou que o governo quer aprovar o relatório ainda nesta semana na 
comissão e previu que há chances da votação ser concluída nesta quarta-feira. 

Marun justificou que, apesar do apelo de alguns líderes da base aliada para adiar a 
votação, o governo decidiu votar o parecer no colegiado já nesta semana por dois motivos. 
Primeiro porque já tem certeza de que tem maioria para aprovar a reforma na comissão. 
"Temos absoluta segurança de que temos maioria", declarou. 

Segundo, acrescentou, porque quer que os esclarecimentos que ainda precisam ser feitos 
para população e deputados sejam realizados com base em um texto já aprovado, "e não 
baseado em uma hipótese". 

"Por isso, até como estratégia, entendemos que é pertinente aprovarmos agora esse texto, 
o texto que o relator vai apresentar na comissão, porque, a partir daí, temos uma coisa 
concreta". Questionado que novo texto seria esse, Marun respondeu. "A base é a mesma. 
Pode ser que, nesse meio tempo, se evidencie que alguma situação passou 
desapercebida pelo relator e, amanhã, ele pode, ele tem essa prerrogativa de ver alguma 
situação ajustada no texto". 

O presidente da comissão especial afirmou que não discutiu especificamente com o relator 
quais mudanças poderão ser feitas no parecer. "Não discuti com ele especificamente se 
existe alguma questão que pode ser posta, mas pode.  

É prerrogativa do relator, após a discussão, incorporar algo que foi discutido no texto", 
declarou. Ele disse não existir a "mínima previsão" de adiar a votação do parecer na 
comissão para a próxima semana. 

Marun ressaltou que o governo já tem maioria para aprovar o texto na comissão, mas 
disse que gostaria que o relatório fosse aprovado por pelo menos 22 deputados. 

Da redação 

 

 
 
(Fonte: DCI – 03/05/2017) 


