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Terceirização não 
precariza o trabalho
e estimula economia

Foi positiva a 

aprovação, pela 

Câmara, do projeto 

que estabelece a 

terceirização também 

das atividades-fi m das 

empresas

Tal avanço é imprescindí-
vel. Por isso, é importan-
te desmistifi car dogmas 

negativos que permeiam o 
tema. Nesse sentido, é preciso 
deixar claro que o modelo não 
precariza o trabalho, como se 
pode observar na análise de 
algumas estatísticas taxativas: 
segundo dados do IBGE, os ser-
viços terceirizados empregam 
cerca de 22% dos trabalhado-
res formais do Brasil. 

É a atividade que mais con-
trata em nosso país, à frente 
da indústria de transforma-
ção. Além disso, a sua taxa de 
formalização é a mais elevada 
dentre os segmentos avaliados, 
com 72,1% dos recursos huma-
nos tendo carteira assinada. 
Na manufatura, esse índice é 
de 69,7%. 

É provável que a regula-
mentação agora aprovada 
favoreça ainda mais a contra-
tação formal, considerando 
que processos disciplinados 
em lei oferecem mais segu-
rança jurídica às empresas e 
estimulam práticas corretas. 
Também favorece a criação de 
postos de trabalho o fato de o 
projeto permitir a terceiriza-
ção dos serviços diretamente 
ligados ao core business das 
empresas, e não mais apenas 
das atividades-meio, como 
ocorria até agora. 

Outro estudo, a Sondagem 
Especial: Terceirização, reali-
zado em 2014 pela CNI, reforça 
o conceito de que o modelo 
não promove a precarização 
do trabalho. Vejamos: 75% 
das indústrias usam serviços 
terceirizados; dentre as que 
utilizavam, 84% pretendiam 
manter ou aumentar a sua con-
tratação nos próximos anos. 
Ou seja, a perspectiva é de que 
o segmento continue gerando 

empregos em escala crescen-
te, principalmente a partir da 
retomada do crescimento da 
economia brasileira. 

Além disso, 75% das empre-
sas que recorrem a serviços 
terceirizados verificam, de 
maneira espontânea, se a con-
tratada cumpre as obrigações 
trabalhistas, normas de saúde 
e segurança do trabalho. As 
micro e pequenas empresas 
e os microempreendedores, 
que representam parcela 
expressiva do mercado da 
terceirização, só têm a ganhar. 
Para eles, a regulamentação 
oferece segurança jurídica, 
mercado mais acessível e com 
regras transparentes e maiores 
oportunidades de se inserirem 
na produção em redes. 

Outra ideia equivocada que 
se imputa à terceirização é 
a da diminuição dos gastos 
com a folha de pagamentos. 
O conceito transcende em 
muito a esse propósito. Mais 
importante para a empresa 
que contrata os serviços é, sim, 
a redução dos custos de pro-
dução, mas mediante ganhos 
de especialização, efi ciência e 
produtividade.

Cabe, ainda, enfatizar al-
gumas vantagens da tercei-
rização: redução das ações 
na Justiça do Trabalho; mais 
segurança jurídica para empre-
sas e trabalhadores; melhoria 
da produção em rede, favore-
cendo inserção competitiva do 
Brasil na globalização; segmen-
tos com fl uxos sazonais têm no 
modelo a melhor alternativa 
para suprir suas demandas de 
recursos humanos e serviços; 
contratação de especialistas 
qualifi cados em cada área, oti-
mizando resultados em todas 
as etapas, da gestão ao chão 
de fábrica.

Em meio aos grandes pro-
blemas que hoje enfrentamos 
no Brasil, é um passo relevante 
em nossa luta pela recuperação 
da competitividade e retomada 
do crescimento.

(*) - É presidente da Associação 
Brasileira da Indústria Têxtil

e de Confecção.

Fernando Valente Pimentel (*)

O projeto da Câmara que 
propõe reunir dados biomé-
tricos e civis, como Registro 
Geral, Carteira Nacional de Ha-
bilitação e o título de eleitor em 
um único documento, a Identi-
fi cação Nacional, foi aprovado 
ontem (5) pela Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) 
do Senado. A proposta ainda 
precisa passar por votação no 
plenário da Casa.

A Identifi cação Nacional 
dispensará a apresenta-
ção dos documentos que 
lhe deram origem ou nele 
mencionados e será emitido 
pela Justiça Eleitoral, ou 
por delegação do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) a 
outros órgãos. O documento 
será impresso pela Casa da 
Moeda e usará como base de 
identifi cação o Cadastro de 
Pessoa Física (CPF).

A Identificação Nacional 
será emitida com base na Iden-
tifi cação Civil Nacional, criada 

O documento será impresso pela Casa da Moeda.

A proposta ainda precisa 
passar por votação no 
plenário e ser aprovada 

por três quintos dos senadores, 
em dois turnos de votação. Se 
aprovado no Senado, o texto é 
encaminhado para a Câmara.

O autor da proposta, senador 
Jorge Viana (PT-AC), lembrou 
que o estupro é crime hediondo 
e inafi ançável, e defendeu que 
se torne também imprescritível. 
Viana citou dados que mostram 
que mais de 70% das vítimas de 
estupro são menores de idade 
e que os agressores, em sua 
maioria, fazem parte do círculo 
de convivência do menor, o que 
difi culta a denúncia imediata do 
crime. Na justifi cativa, o sena-
dor incluiu estudo do Ipea que 
estima que ocorram no Brasil, 
por ano, 527 mil tentativas ou 
casos de estupros consumados 
e, destes, apenas 10% seriam 
reportados à polícia. 

A qualquer tempo o agressor pode ser processado

e punido pelo crime que cometeu.

A presidente do STF, ministra 
Cármen Lúcia, concedeu uma 
liminar (decisão provisória) que 
autoriza o governo federal a vol-
tar a veicular propagandas sobre 
a reforma da Previdência. No dia 
15 de março, a juíza Marciane 
Bonzanini, da 1ª Vara Federal 
de Porto Alegre, atendeu a um 
pedido de nove sindicatos do Rio 
Grande do Sul e determinou a 
suspensão das propagandas, sob 
o argumento de que não tinham 
“caráter educativo, informativo 
ou de orientação social, como 
exige a Constituição”. 

A Advocacia-Geral da União 
(AGU) recorreu no dia seguinte 
ao TRF4 argumentando que 
a campanha publicitária tem 
como objetivo esclarecer a 
sociedade sobre a situação 
fi nanceira da Previdência Social 
e a necessidade da reforma. “A 
divulgação de publicidade ins-
titucional destinada a chamar a 
atenção para tema relevante a 
ser discutido por toda a socie-

Decisão liminar foi proferida pela presidente do STF,

ministra Cármen Lúcia.

Suíça bloqueou 
R$ 3 bi na 
investigação 
da Petrobras

O Ministério Público da Suíça 
informou ontem (5) ter bloque-
ado mais de R$ 3 bilhões refe-
rente à série de investigações 
feitas por conta do escândalo 
da Petrobras. Desse montan-
te, R$ 623 milhões já foram 
devolvidas para as autoridades 
brasileiras.

O relatório mostra que as 
investigações, que iniciaram 
em 2014, já identifi caram mais 
de mil contas com valores 
suspeitos ligados ao escândalo 
de corrupção revelado pela 
Operação Lava Jato.

O MP suíço ainda lembra no 
documento a “atenção espe-
cial” dada por eles para o caso 
envolvendo a corrupção na 
Odebrecht, também revelado 
pela Lava Jato, e da prisão 
ocorrida em fevereiro de 2016 
do executivo da empresa Fer-
nando Migliaccio, que ocorreu 
na cidade de Genebra (ANSA/
COM ANSA).
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Crime de estupro pode 
se tornar imprescritível

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou ontem (5) relatório da senadora Simone Tebet 
(PMDB-MS), favorável à proposta que torna imprescritível o crime de estupro, o que signifi ca que a 
qualquer tempo o agressor pode ser processado e punido pelo crime que cometeu

órgãos públicos e todo o aparato 
policial não conseguem alcan-
çar sequer a cifra relativa ao 
número de estupros em nosso 
país, mas nós, no Brasil, dispu-
tamos os primeiros lugares no 
mundo”, disse Viana.

Ao  apresentar parecer 
favorável, a relatora, Simone 
Tebet, argumentou que não é 
possível prever o tempo de que 
a vítima precisa para conse-
guir reagir ao trauma sofrido e 
ser capaz de buscar reparação 
judicial. “Por onde quer que 
analisemos o crime de estu-
pro, sua denúncia e punição, 
encontramo-nos sempre às 
voltas com a questão do lapso 
de tempo. Porque é esse lapso 
de tempo que fertiliza a impu-
nidade, e é essa impunidade 
que se pretende combater, ao 
tornar o estupro, como hoje é 
o racismo, um crime impres-
critível” (ABr).

“A subnotifi cação dos crimes 
de estupro ocorre devido ao 
receio que as vítimas têm de 
sofrer preconceito, superexpo-

sição ou serem revitimizadas. 
Estamos lidando com algo 
que tem muito de invisível. As 
organizações da sociedade, os 

Comissão aprova documento 
único de identifi cação nacional

pelo projeto com o objetivo de 
juntar informações de iden-
tifi cação do cidadão. A nova 
base dados será gerida pelo 
TSE, que garantirá o acesso à 
União, aos estados, ao Distrito 
Federal, aos municípios e ao 
Poder Legislativo.

O relator do projeto na CCJ, 
senador Antonio Anastasia 
(PSDB-MG), ressaltou que há 
anos se discute um novo modelo 
de identifi cação civil para uni-

fi car documentos. Segundo 
ele, se convertida em lei, a 
mudança vai facilitar a vida 
do cidadão.

“A matéria desburocratiza 
a vida do cidadão, permitindo 
que um só documento sirva 
às mais diversas situações do 
dia a dia, nas quais se exige a 
comprovação de dados pesso-
ais perante órgãos e entidades 
públicos e privados”, disse 
Anastasia (ABr).

STF libera propagandas sobre 
reforma da Previdência

dade, mais do que um direito, 
é um dever dos poderes consti-
tuídos”, justifi cou a AGU. 

O TRF4, no entanto, manteve 
a suspensão das propagandas 
do governo federal, motivo 
pelo qual a AGU recorreu ao 
STF. Em sua decisão, Cármen 
Lúcia escreveu que “a suspen-
são da campanha publicitária 
institucional levada a efeito 

pelo Governo Federal sobre a 
reforma da Previdência, espe-
cialmente quando os debates 
do Parlamento já foram há 
muito iniciados, importa risco 
de grave lesão à ordem pública 
administrativa, por subtrair da 
Administração Pública os meios 
necessários para divulgação da 
proposta de reforma, sua moti-
vação e repercussões” (ABr).

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar 
da Câmara aprovou uma censura por escrito 
contra o deputado Jean Wyllys (Psol-RJ) por 
ter cuspido no também deputado Jair Bolsonaro 
(PSC-RJ). O episódio aconteceu em abril do ano 
passado, na sessão que aprovou a abertura de 
processo de impeachment contra a presidente 
Dilma Rousseff.

A decisão foi contrária ao parecer do relator 
do processo contra Wyllys, Ricardo Izar (PP-SP). 
Inicialmente, Izar havia pedido a suspensão do 
mandato do deputado do Psol-RJ por 4 meses. 
Hoje ele mudou a recomendação para suspensão 

do exercício do mandato pelo prazo de 30 dias. 
Mesmo assim, seu parecer não foi acolhido. Ele 
teve 4 votos favoráveis e 9 contra.

Coube ao deputado Julio Delgado (PSB-MG) 
ler o parecer vencedor, pela censura, que re-
cebeu 13 favoráveis e nenhum contrário. Com 
isso, o processo se esgota e não será mais levado 
ao Plenário. Caberá ao presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, proferir a censura. O processo 
administrativo contra Jean Wyllys foi proposto 
pela Mesa Diretora da Câmara, que pediu uma 
pena de seis meses de suspensão do mandato 
(Ag.Câmara).

Censura por escrito contra o 
deputado Jean Wyllys

Cartórios 
poderão ter 
que notifi car 
transferências 
de veículos

A Câmara analisa projeto que 
obriga os cartórios a notifi carem 
os Detrans da transferência de 
propriedade de veículos. Pela 
proposta, os cartórios deverão 
informar num prazo máximo 
de 30 dias a venda do veículo 
através do reconhecimento 
das fi rmas do vendedor e do 
comprador, no Certifi cado de 
Registro de Veículo (CRV).

O autor da proposta, depu-
tado Carlos Manato (SD-ES), 
afi rmou que o objetivo é des-
burocratizar o processo de 
transferência de veículos junto 
aos Detrans.

"Na hora que você vai no 
cartório e faz o documento 
de compra e venda, imediata-
mente você transfere para esse 
cartório essa condição", destaca 
o parlamentar. "O cartório en-
tão tem 30 dias para entregar 
ao Detran esse documento. A 
partir daquele momento que 
você fi zer no cartório, você 
já tira sua responsabilidade", 
acrescenta.

Para Carlos Manato, essa 
medida vai tornar o sistema 
de conferência de proprieda-
de veicular muito mais efi caz, 
diminuindo as reclamações e 
recursos administrativos e ju-
diciais relacionados a multas ou 
outros problemas com veículos 
já vendidos. A proposta está 
apensada a que tramita com ou-
tros 48 projetos que pretendem 
modifi car o Código de Trânsito 
Brasileiro e cujo parecer está 
pronto para ser votado pelo 
Plenário (Ag.Câmara).

O Senado aprovou a MP que 
criou o Cartão Reforma, um 
programa de subsídio para 
que famílias de baixa renda 
comprem materiais de cons-
trução destinados para refor-
ma, ampliação, promoção da 
acessibilidade ou à conclusão 
de imóveis. O valor do bene-
fício pode chegar a R$ 5 mil 
por família. A MP segue para 
a sanção presidencial.

Segundo o texto, têm direito 
ao Cartão Reforma as famílias 
com renda mensal de até R$ 
2,8 mil. Nesse valor devem 
ser incluídos benefícios de 

programas de transferência de 
renda, como o Bolsa-Família, 
mas excluídos os créditos de 
outros programas habitacio-
nais. 

O valor destinado a cada 
família pode variar entre R$ 2 
mil e R$ 5 mil, a depender de 
critérios que serão elaborados 
em regulamentação posterior 
do Ministério das Cidades. A 
distribuição será operaciona-
lizada pela Caixa Econômica 
Federal. Os benefi ciários re-
ceberão o valor na forma de 
crédito para usar na compra 
dos produtos (Ag. Senado).

Senado aprova criação 
do Cartão Reforma

Divulgação

A MP segue para a sanção presidencial.

O uso do FGTS para compra 
de imóveis na planta é uma pro-
posta que deve ser considerada 
pelo governo, disse ontem (5) o 
senador Valdir Raupp (PMDB-
RO). A sugestão lhe foi feita 
pelo servidor público Milton 
Córdova, que procurou seu ga-
binete. O parlamentar observou 
que a lei não permite o uso do 
FGTS para o pagamento de par-
celas de imóveis em construção, 
o que inviabiliza a aquisição a 
preços mais acessíveis.

O senador disse que já enca-
minhou a proposta ao ministro-

chefe da Casa Civil, Eliseu 
Padilha, e aos ministros da 
Fazenda, Henrique Meirelles, 
e das Cidades, Bruno Araújo. 
Além disso, Raupp comunicou 
que também apresentará a 
ideia ao presidente da Repú-
blica, Michel Temer, por con-
siderar que a medida merece 
ser avaliada pelos técnicos do 
governo federal. "Não tenho 
dúvida de que a recuperação 
de nossa economia passa pela 
colaboração entre a iniciativa 
privada e o governo federal 
(Ag.Senado).

Uso do FGTS para compra de 
imóveis na planta


