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Apresentação 

A Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio – CNTC, 

apresenta o Anuário Legislativo – 2017, contendo dados relativos às atividades da 

Câmara dos Deputados e do Senado Federal, incluindo as normas jurídicas geradas 

no ano e os principais fatores que compuseram o cenário político ao longo dos 

trabalhos. 

Este ano o país vivenciou uma série de crises que transcenderam as esferas 

econômica e política, assim toda a sociedade teve conhecimento dos casos de 

corrupção envolvendo grandes nomes da política brasileira, como foi o caso do 

presidente Temer, que foi delatado por Joesley Batista (caso Friboi). Em meio à 

crise, o povo brasileiro teve que se reinventar para enfrentar o desemprego que 

atingiu mais de 12 milhões de trabalhadores. 

A palavra que definiu o cenário político de 2017 foi “instabilidade”, a cada 

semana uma nova notícia alterava completamente o curso político e assim o 

presidente Temer se articulava quase que diariamente com uma série de reuniões 

que se estendiam do café da manhã aos jantares. Temer sempre deixou claro que 

seu mandato seria marcado pelas reformas e com isso não poupou esforços para 

conseguir apoio. Foram milhões de reais liberados via emenda parlamentar para 

os deputados e senadores executarem em suas bases eleitorais, foram oferecidos 

cargos ministeriais, que se configuraram por meio das constantes mudanças nos 

Ministérios. Vale destacar que o declínio de Temer iniciou quando seu ex-assessor 

especial (leia-se homem de confiança) foi filmado recebendo uma mala com R$ 

500 mil entregues por um executivo da J&F, grupo que controla a JBS. 

 É sabido que o governo de Temer sempre teve grande apoio do setor 

patronal e ruralistas e com isso a pauta do Congresso Nacional priorizou ações que 
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iam de encontro a esses segmentos do país. Um exemplo disso foi a aprovação da 

reforma trabalhista que foi discutida durante todo o primeiro semestre e resultou 

na alteração de mais de 100 pontos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) que 

entrou em vigor em novembro, contudo o presidente Temer prometeu enviar 

Medida Provisória (MP) para alterar os pontos mais danosos, porém a MP. 808 

editada pelo Planalto não trouxe alterações significativas e com isso essa reforma 

resultou na retirada dos direitos dos trabalhadores e na precarização das relações 

de trabalho. 

Outra promessa que tinha tudo para mudar a estrutura política do país e 

não passou apenas de uma nova formatação foi a reforma política. Nos plenários, 

principalmente na Câmara dos Deputados as falas dos parlamentares eram 

voltadas para a necessidade de se efetivar a reforma, todavia foi aprovada uma 

reforma em miniatura que definiu o fundo público para financiamento de 

campanhas eleitorais e contará com recursos públicos e privados, cabendo a União 

repassar R$ 1,71 bilhão do Orçamento. Ficou estabelecido como limite para 

doação eleitoral de pessoa física 10% do rendimento do doador. Estes pontos já 

valem para as eleições de 2018. Mudanças como a cláusula de 

desempenho/barreira que concede tempo de propaganda no rádio e na TV, assim 

como o acesso ao fundo partidário só terão validade nas eleições de 2020. 

 Durante a tramitação da reforma trabalhista o presidente Temer enfrentou 

duas denúncias do então procurador-geral da República, Rodrigo Janot, sendo uma 

por corrupção passiva e a outra por organização criminosa e obstrução de Justiça. 

Contudo Temer conseguiu o apoio da maioria dos deputados e assim não foi 

aprovado o prosseguimento da denúncia. 

 Tanto para conseguir a aprovação das reformas, quanto para barrar as 

denúncias o presidente Temer novamente liberou milhões de reais em emendas 
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parlamentares e ofereceu cargos ministeriais. Muitos parlamentares alegam que 

ainda não tiveram as emendas da primeira denúncia liberadas, leia-se pagas. 

 Todo o contexto político resultou no enfraquecimento político de Michel 

Temer, que a cada semana perdia o apoio de sua base aliada. Ao longo do ano o 

presidente precisou fazer muitas promessas e os cofres foram esvaziando. Esse foi 

um dos motivos para que a reforma da previdência perdesse sua força, agravado 

pela proximidade com o ano eleitoral, uma vez que este tema repercute 

negativamente para quem deseja se reeleger. E foi constatado pela CPI destinada 

a investigar a contabilidade da previdência social que não há déficit, o que ocorre 

é a falta de cobrança das dívidas das grandes empresas e ainda a desvinculação de 

receitas da União (DRU) que permite que parte do recurso seja destinado a outra 

área.  

Diante de tantas perdas que o povo brasileiro sofreu esse ano com a 

divulgação de roubos milionários é preciso comemorar a perda da força da reforma 

da previdência, que iria prejudicar novamente o trabalhador brasileiro, assim como 

a reforma trabalhista fez. O povo não se sente representado pelos parlamentares 

e a cada dia se sente mais descrente com a política brasileira, uma vez que o país 

está marcado pela corrupção e pela impunidade. Atualmente, a maioria dos 

parlamentares que apoiam o presidente Temer são investigados na operação Lava-

Jato ou em outras operações, com isso o Supremo Tribunal Federal conduz um 

elevado número de investigações contra políticos, já que possuem foro especial 

por prerrogativa da função e continuam usufruindo do conforto dos cargos 

(infinidade de auxílios), já para a população falta o básico como saúde, educação, 

segurança e infraestrutura e essa situação desperta desde a revolta da população 

até a falta de interesse em participar do processo político.  
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O ano legislativo foi atípico e a produção legislativa foi baixa em virtude do 

Congresso Nacional estar voltado para as denúncias que a cada semana destacava 

uma personalidade política e assim os parlamentares e os partidos políticos 

recuaram em suas ações e opiniões sempre à espera da próxima “bomba” a ser 

divulgada e com isso uma nova estratégia era necessária. 

Este anuário objetiva apresentar a produção legislativa por meio de dados 

e demonstrar o curso do governo Temer ao longo desse ano e com isso coube a 

Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio aferir, monitorar e agir a 

favor ou contra aquelas proposições legislativas que beneficiam ou prejudicam os 

trabalhadores representados pela CNTC. 

Boa leitura! 
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Poder Legislativo 

O Poder Legislativo Federal, fundamental para a democracia brasileira é 

organizado em um sistema bicameral, exercido pelo Congresso Nacional, 

composto pela Câmara dos Deputados, constituída de 513 representantes do 

povo, e pelo Senado Federal, integrado por 81 senadores, que representam as 

27 unidades da Federação. 

Ao Congresso Nacional compete representar o povo e os estados, mediar 

conflitos, fiscalizar a aplicação de recursos públicos e a formulação e aprovação 

das matérias de competência da União: projetos de caráter regulatório, que 

criam ou aumentam impostos, taxas e contribuições, e que ampliam ou 

restringem direitos sociais.   

 
Matérias transformadas em normas jurídicas 

O ano de 2017 foi marcado pelas delações premiadas e pela prisão de grandes 

figuras políticas, ainda como resquício do ano em que o país passou novamente 

por um impeachment e que refletiu negativamente na economia com a falta de 

investimento e o aumento do desemprego. O assunto do ano foi a crise, tanto na 

esfera política quanto na casa do povo brasileiro e essa crise se instalou na 

economia e foram instituídas por meio da operação Lava-Jato, que pela primeira 

vez na história desse país levou ex-governadores e deputados à prisão. 

Ao longo desse anuário serão listados os dados que reúnem os resultados dos 

trabalhos legislativos de 2017. Parte-se da análise dos quatro principais tipos de 

matérias legislativas deliberadas pela Câmara e pelo Senado (projetos de lei 

ordinária - PL; medidas provisórias - MP, projetos de lei complementar – PLP; e 

propostas de emenda à Constituição - PEC) desde a apresentação, deliberação até 

a fase de sanção ou veto.  
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 O trabalho apresenta por meio de gráficos o enfraquecimento da base 

aliada do governo Temer. 

Leis Ordinárias 

O projeto de lei ordinária (PL na Câmara dos Deputados e PLS ou PLC no 

Senado Federal), cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, 

do Senado Federal, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos 

tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e 

nos casos previstos na Constituição a apresentação. 

Sua aprovação demanda maioria simples, desde que presente a maioria 

absoluta dos membros do colegiado, comissão ou Plenário. O projeto pode ser 

votado tanto de forma conclusiva nas comissões, quanto no Plenário. Após 

aprovação nas duas Casas segue para sanção da Presidência da República no prazo 

de 15 dias úteis. 

Foram sancionadas 173 leis ordinárias fruto de projetos de lei e medidas 

provisórias, das quais se destacam por ser de interesse geral do cidadão, bem 

como relacionada à área temática social sobre trabalho e emprego: 

✓ Lei 13.545/2017 – que altera a Consolidação das Lei do Trabalho (CLT), para 
dispor sobre prazos processuais; 
 

✓ Lei 13.509/2017 – que dispõe sobre a adoção de modo a facilitar o processo. 
Assim altera a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente), a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) na qual concede 
licença-maternidade para mulher que adotar criança ou adolescente e a Lei 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil); 

 

✓ Lei 13.505/2017 – que dispõe sobre o direito da mulher em situação de 
violência doméstica e familiar de ter atendimento policial e pericial 
especializado, ininterrupto e prestado, preferencialmente, por servidores do 
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sexo feminino. Acrescenta dispositivos à Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006 
(Lei Maria da Penha); 

 

✓ Lei 13.467/2017 – que altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a fim 
de adequar a legislação às novas relações de trabalho. (Reforma Trabalhista); 

 

✓ Lei 13.456/2017 – que altera o Programa de que trata a Lei 13.189, de 19 de 
novembro de 2015, para denominá-lo Programa Seguro-Emprego e para 
prorrogar seu prazo de vigência; 

 

✓ Lei 13.446/2017 – que altera a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, para 
elevar a rentabilidade das contas vinculadas do trabalhador por meio da 
distribuição de lucros do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e 
dispor sobre possibilidade de movimentação de conta do Fundo vinculada a 
com trato de trabalho extinto até 31 de dezembro de 2015; 

 

✓ Lei 13.429/2017 – que altera dispositivos da Lei 6.019, de 3 de janeiro de 
1974, que dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas e dá 
outras providências; e dispõe sobre as relações de trabalho na empresa de 
prestação de serviços a terceiros; 

 

✓ Lei 13.419/2017 – que altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para 
disciplinar o rateio, entre empregados, da cobrança adicional sobre as 
despesas em bares, restaurantes, hotéis, motéis e estabelecimentos similares. 

 

Leis Complementares 

O projeto de lei complementar (PLP na Câmara dos Deputados e PLS – 
Complementar ou PLC – Complementar no Senado Federal), destinado a 
regulamentar norma prevista na Constituição Federal, cabe a qualquer membro ou 
comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, ao Presidente da 
República, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, ao Procurador-
Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos na Constituição. 

Sua aprovação depende da maioria absoluta dos votos (257) dos deputados 
e dos votos (41) senadores, sempre em Plenário. Após aprovada nas duas Casas, 
segue para sanção da Presidência da República no prazo de 15 dias úteis.  

Foram sancionadas duas leis complementares que tratam sobre: 
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• institui o regime de recuperação fiscal dos estados e do distrito 

federal; (LCP 159/2017) 

• dispõe sobre o cálculo do valor adicionado de energia hidrelétrica 

para fins de repartição do produto da arrecadação do imposto sobre 

a circulação de mercadorias e serviços pertencente aos municípios. 

(LCP 158/2017) 

 

Emendas à Constituição 

A proposta de Emenda à Constituição (PEC), destinada a modificar a 

Constituição Federal, pode ser iniciada pelo Presidente da República, por um terço 

(171) dos deputados; um terço (27) dos senadores ou de mais de metade (14) das 

assembleias legislativas dos estados. 

Para ser aprovada, a matéria necessita de três quintos dos votos (308) dos 

deputados e dos (49) dos senadores, em dois turnos de votações na Câmara dos 

Deputados e no Senado Federal. 

Após a aprovação nas duas Casas, a proposta é promulgada pelas Mesas da 

Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A PEC não demanda a sanção do 

chefe do Poder Executivo Federal. 

Foram promulgadas quatro emendas à Constituição, que tratam desde o 

pagamento de precatórios à vedação das coligações partidárias (Reforma Política). 

Medida Provisória 

As medidas provisórias (MPs), com força de lei desde sua edição, são 

editadas em situações consideradas como de urgência e relevância e têm validade 

por 60 dias, prorrogável uma única vez por mais 60. Se não há deliberação da MP 
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no prazo de 120 dias, a matéria perde eficácia. A partir do seu 45º dia de 

tramitação, a matéria passa a trancar a pauta de votações do Plenário da Casa em 

que estiver tramitando. Esse ano foram enviadas 51 MPs pelo Planalto, dessa 

forma Temer foi o presidente que mais enviou Medidas Provisórias, que 

resultaram em: 

✓ em tramitação - 18 

✓ revogada – 3 

✓ convertida em lei - 17 

✓ vigência encerrada - 13 

Leis do ano 

A autoria das 173 leis sancionadas em 2017 distribui-se da seguinte forma em 

relação a autoria: 

  
 
Embora o gráfico esboce que o Poder Legislativo é o principal autor das 
proposições é fundamental destacar que a grande maioria desses projetos não 
impactam diretamente na vida do povo, uma vez que tratam de questões 
secundárias como homenagens, batismo de nome de ruas, aeroportos, praças ou 

69

1

103

Leis Sancionadas

Executivo Judiciário Legislativo
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ainda datas comemorativas. Já as leis que trazem mudança na sociedade são em 
sua maioria originárias do Poder Executivo, essa observação pode ser analisada 
como usurpação de poder, já que é prerrogativa do Legislativo criar as leis, mas no 
cenário político quem está no Executivo teoricamente terá mais “força” dentro do 
Congresso e com isso a tramitação ocorre mais celeremente.  

Câmara dos Deputados 

Matérias apresentadas 

No ano de 2017 foram apresentadas 3.260 proposições entre proposta de 

emenda à Constituição (PEC), projeto de Lei complementar (PLP), Medida 

Provisória(MP) e projeto de decreto legislativo (PDL). As matérias que ganharam 

destaque ao longo deste ano legislativo foi a terceirização e a reforma trabalhista, 

isso sem destacar a mobilização acerca das denúncias feitas ao presidente Temer 

e a tentativa de aprovar a reforma da previdência antes de iniciar o recesso 

parlamentar de dezembro. 

Embora o clima na Câmara dos Deputados fosse de incertezas o Plenário 

aprovou 168 propostas, que se dividem da seguinte forma e temática: 

• PECs - foram aprovadas 6 propostas, destaque para a PEC 282, de 

2016, que estabelece uma cláusula de desempenho para o acesso de 

partidos políticos ao tempo de rádio e TV para campanha eleitoral e 

a recursos do Fundo Partidário, além de proibir coligações em 

eleições proporcionais (deputados e vereadores) a partir de 2020; 

• PLPs - foram aprovados 6 projetos, destaque para PLP 343, de 2017, 

que cria o Regime de Recuperação Fiscal dos Estados e do Distrito 

Federal para ajudar os estados endividados em troca de 

contrapartidas como privatizações, restrições ao aumento de 

despesas contínuas, congelamento de salários, redução de 
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incentivos tributários e negociações com credores. Inicialmente, os 

principais estados beneficiados são Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul 

e Minas Gerais; 

• PLs – foram aprovados 54 projetos de lei, com destaque para o PL 

252, de 2017, que altera a CLT para estabelecer a natureza salarial 

das gorjetas, e obrigar o empregador a destiná-las integralmente aos 

garçons e trabalhadores assemelhados que laborem no mesmo 

horário; 

• MPs - foram aprovadas 31 medidas provisórias, destaque para a MP 

763/2016, que permite o saque de contas inativas do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

• PDLs – foram aprovados 70 projetos e destaca-se o PDC 696, de 2017, 

que prevê a eliminação ou redução do uso do mercúrio em 

determinados produtos e processos industriais, bem como o manejo 

sustentável de resíduos e o gerenciamento de áreas contaminadas 

por meio de planos nacionais para a redução de seu uso no garimpo 

de ouro. 

Propostas contrárias ao interesse da classe trabalhadora que foram 

pauta na Câmara dos Deputados em 2017 

Os projetos listados abaixo chamaram a atenção da CNTC em 2017 e 

estiveram em pauta na Câmara dos Deputados. Embora a maior parte dos esforços 

fosse contra a aprovação da reforma trabalhista, que inicialmente recebeu na 

câmara dos deputados a numeração 6887/2016 e no senado PLC 38/2017 e com 

isso foi necessário acompanhar inicialmente as audiências públicas, as audiências 

temáticas, elaborar notas contrárias à proposta, monitorar o posicionamento dos 

parlamentares objetivando a não aprovação. Outras matérias necessitaram 
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também de atenção para não precarizar mais ainda a vida do trabalhador, como 

as apresentadas abaixo: 

Autorização de trabalho aos domingos (PL 3737/2015) 

A proposta: sobre o PL  3737/2015, do deputado Herculano Passos 

(PSD-SP), para garantir a autorização permanente para abertura 

de comércio aos domingos e feriados, ou seja, eliminando a 

necessidade de autorização prévia para a realização de trabalho 

aos domingos. 

Situação: a matéria está na Mesa Diretora da Câmara dos 

Deputados e recentemente foi encerrado o prazo de recurso. 

Extingue a exigência de depósito recursal para microempresa e empresa de 

pequeno porte nas reclamações trabalhistas. (PL 6704/2016) 

A proposta: altera a CLT, extinguindo a exigência de depósito 

recursal para microempresa e empresa de pequeno porte nas 

reclamações trabalhistas. 

Situação: a matéria aguarda parecer do relator na Comissão de 

Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP). 

Regula as relações de trabalho nas empresas de trabalho temporário e nas de 

prestação de serviços (PL 4302/1998) 

A proposta: dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas 

urbanas e dá outras providências" e dispõe sobre as relações de 

trabalho na empresa de prestação de serviços a terceiros. 

Situação: matéria foi transformada na Lei Ordinária 13.429/2017 
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Reforma da previdência (PEC 287/2016) 

A proposta: Encaminhada ao Congresso em dezembro de 2016, a reforma da 

previdência está no pacote de reformas e de prioridades do governo Temer, que 

tentou ao longo do ano de 2017 sua aprovação, contudo seu desgaste político e a 

proximidade das eleições dificultaram o andamento da proposição. O presidente 

propôs aos parlamentares uma reforma mais enxuta, onde a idade mínima de 

aposentadoria com a regra de transição até 2042 ficando de 62 anos para mulheres 

e 65 para os homens; 60 anos para professores de ambos os sexos; 55 anos para 

policiais e trabalhadores em condições prejudiciais à saúde; tempo mínimo de 

contribuição de 15 anos para segurados do INSS e de 25 anos para servidores 

públicos; novo cálculo do valor da aposentadoria, começando de 60% para 15 anos 

de contribuição até 100% para 40 anos e as receitas previdenciárias deixam de ser 

submetidas à DRU (Desvinculação de Receitas da União ) 

Situação: Proposta está pronta para entrar na pauta do Plenário 

 

Senado Federal 

Matérias apresentadas 

 No ano de 2017 foram apresentadas ou enviadas para revisão 808 matérias 

legislativas, excluindo desse total as matérias orçamentárias projetos de 

resoluções e projetos de decretos legislativos. Seguindo o padrão da Câmara, o 

número é 20,24% superior as matérias enviadas em 2016 (672), sendo: 
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Tipo da Proposição Apresentadas 2017 

Proposta de Emenda à Constituição 

(PEC) 

51 

Projeto de Lei Complementar (PLC/ 

PLS Comp.) 

6 

Medida Provisória 49 

Projeto de Lei do Senado (PLS) 515 

Projeto de Lei da Câmara (PLC) 187 

 

Matérias aprovadas 

Ao todo tramitaram pela Casa 3.999 matérias legislativas, no entanto 

apenas 445 foram deliberadas, o que compreende proposta de emenda à 

Constituição(PEC), projeto de lei do senado (PLS), Emenda Constitucional da 

Câmara dos Deputados (ECD), substitutivo da Câmara dos Deputados, Projeto de 

Lei da Câmara e Medida Provisória(MPV).  

O Senado Federal teve destaque no ano de 2017 como Casa Revisora do 

projeto da reforma trabalhista. Era esperado que alterações significativas fossem 

realizadas com o intuito de minimizar o impacto negativo na vida dos 

trabalhadores, porém o Senado Federal apenas cumpriu a tramitação normal da 

proposta mantendo o texto enviado pela Câmara dos Deputados. 

O quadro abaixo demonstra o resultado das 445 matérias deliberadas, 

sendo rejeitadas ou aprovadas e se a votação se encerrou no plenário ou nas 

comissões. Consta ainda a autoria e o assunto que compreende a proposição. 
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Fonte: Senado Federal 

 

O Governo 

O comando do Poder Executivo reúne importantes recursos para viabilizar 

sua agenda no Poder Legislativo. Além da prerrogativa de apresentação de 

matérias legislativas privativas sobre a administração pública federal ou sobre a 

questão orçamentária, detém instrumentos estratégicos que facilitam sua 

interferência no processo legislativo. Tem ele a prerrogativa de editar medida 

provisória, a faculdade de pedir urgência para seus projetos de lei complementar 

ou ordinário, a facilidade de contar com líderes na Câmara dos Deputados, no 

Senado Federal e no Congresso Nacional, além de ter a competência privativa de 

vetar projetos que considere inconstitucionais ou contrários ao interesse público 

e, principalmente, de sancionar e publicar as leis, assim como expedir os decretos 

e regulamentos para sua fiel execução. 
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Balanço do Governo Temer 

 Durante esse um ano e oito meses de mandato o presidente Temer 

enfrentou obstáculos que variam de denúncias, prisão de deputados, perda de 

apoio e a mais baixa popularidade da história desse país. 

  O descrédito do país e dos governantes perante a sociedade e aos 

investidores deram o tom aos discursos reformistas de Temer, que defende as 

necessidades das reformas trabalhistas, previdenciárias, tributárias e etc., nem 

que seja para piorar a situação da população, argumenta a precisão de 

restruturação, flexibilização, modernização com o intuito de resgatar a confiança, 

frase está usada na maioria dos pronunciamentos. 

 Visando realizar 4 anos (no mínimo) em dois anos o presidente agiu com 

“mãos de ferro” e com isso utilizou das Medidas Provisórias (MP) para governar e 

trazer celeridade a seus pleitos, com isso editou 83 MPs, que correspondente ao 

tempo de mandato foi o governante que mais editou medidas provisórias, sendo 

em média uma a cada 6,5 dias de governo. Esse mecanismo estremeceu a relação 

de Temer com o presidente da Câmara do Deputados, o deputado Rodrigo Maia, 

uma vez que a MP tranca a pauta da Câmara e impedi que outros projetos sejam 

deliberados até que seja votada na Câmara e no Senado. 

 Nesses últimos meses de 2017, Temer tem defendido questões contrárias 

aos interesses da sociedade e com isso sua popularidade vem caindo a cada nova 

consulta, nota-se uma preferência em atender a bancada ruralista e a bancada 

empresarial, algumas dessas ações são: 

• Renca (Reserva Nacional de Cobre e Associados) – o objetivo do presidente 

era liberar a exploração das mineradoras na floresta amazônica via Decreto 
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Presidencial, contudo a mobilização de ambientalistas, personalidades da 

mídia e da sociedade em geral fizeram o governo extinguir o decreto; 

• Cortes orçamentários nos ministérios, em destaque o Ministério do Meio 

Ambiente que inclui o Ibama, Instituto Chico Mendes, Serviço Florestal 

Brasileiro, Agência Nacional das Águas, Fundo Nacional do Meio Ambiente, 

Fundo Nacional sobre Mudança do Clima e Jardim Botânico do Rio de 

Janeiro. O corte no órgão significa um efeito cascata nas unidades 

orçamentárias que dependem do repasse. Entre as tarefas prejudicadas 

estão o combate ao desmatamento, uso sustentável dos recursos naturais, 

entre outros; 

• Lei da Grilagem – aprovada em julho a Lei 13.465/2017 que permite a 

regularização de terras ocupadas ilegalmente entre 2004 e 2011 e amplia a 

área de regulamentação; 

• A criação da Agência de Mineração – a Lei 13.575/2017 – extingue o 

Departamento Nacional de Produção Mineral e os ambientalistas afirmam 

que esta alteração facilitará o acesso a licenças ambientais e a violação dos 

direitos das comunidades tradicionais e das populações ao redor das minas; 

• Sucateamento da FUNAI- por meio de decreto o presidente Temer extinguiu 

87 cargos comissionados do órgão que já trabalha com capacidade pessoal 

reduzida para demarcar e fiscalizar terras indígenas e garantir a proteção 

dos povos isolados; 

• Trabalho Escravo – foi publicada portaria alterando o conceito de trabalho 

escravo o que facilita a exploração do trabalhador levando a condição de 

escravo. Contudo o Supremo Tribunal Federal suspendeu a portaria por 

violar a Constituição e acordos internacionais, com isso nova portaria 

(1.293/2017) foi publicada que apresenta nova definição de jornada 

exaustiva e condição degradante e estabelece que não é necessária coação 
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direta contra a liberdade de ir e vir para que seja configurado trabalho 

escravo. Essa situação traz um retrocesso nos avanços históricos no 

combate ao trabalho escravo; 

• Reforma Trabalhista – a Lei 13.467/2017, trouxe alterações na Consolidação 

das Leis Trabalhistas que resultaram no retrocesso dos direitos dos 

trabalhadores que foram conquistados a longos anos e estabeleceu a 

precarização das condições de trabalho. 

 

Vale enfatizar que o presidente Temer ainda almeja aprovar a reforma da 

previdência, sua última “cartada” até o fim de seu mandato, mas o 

enfraquecimento de sua imagem e o ano eleitoral podem “minar” a 

aprovação. 

A base de apoio no governo Temer 

 No início de seu mandato o presidente começou o governo contando com 

o apoiamento da maioria dos parlamentares, contudo ao longo dos meses e com 

as novas denúncias que surgiam envolvendo seu nome em casos de corrupção a 

base aliada foi reduzindo e Temer precisou agradar os parlamentares com a 

liberação de emendas, ou seja, verba para aplicar em suas bases eleitorais e ainda 

ofereceu cargos nos ministérios, o que ocasionou uma “dança das cadeiras”, que 

se intensificou no início de 2018 com a saída dos ministros para concorrer nas 

eleições. 

 O declínio da base aliada do presidente Temer pode ser notado conforme 

as votações de interesse de governo. A Folha de São Paulo publicou uma análise 

por meio de gráficos que ilustram o enfraquecimento da base governista, 

mediante a pauta defendida por Temer. 



 
 
 

 
 

20 

 



 
 
 

 
 

21 

 

 



 
 
 

 
 

22 

 

 



 
 
 

 
 

23 

 
Ao longo do segundo semestre de 2017 o presidente Temer vem realizando reuniões 
com o intuito de fortalecer sua base aliada para que seja aprovada a reforma da 
previdência, que necessita de 308 votos para a aprovação, ainda assim o governo 
sabendo da dificuldade em aprová-la continua articulando nos bastidores, um exemplo 
é a indicação da deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ) para assumir o Ministério do Trabalho, 
porém os processos trabalhistas contra a deputada barraram sua posse e a decisão está 
no Supremo Tribunal Federal, uma vez que a deputada não desistiu do cargo e dessa 
forma o presidente Temer não se indispõe com o presidente do PTB, o ex-deputado 
Roberto Jefferson (pai da deputada), que tem tanto o poder de conseguir apoio para 
aprovar a reforma, como tem o poder para desestruturar o governo de Temer. 
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Considerações finais 

 

 

Como apresentado ao longo desse anuário, o ano de 2017 foi uma 

continuidade política do ano de 2016. Muitos esperavam que com o impeachment 

da presidente Dilma e a posse de Temer o país entraria novamente nos “trilhos”, 

contudo o que ocorreu foi a instalação da crise econômica e institucional que foi 

sentida por todos os brasileiros. 

A análise do cenário político foi realizada quase que diariamente, uma vez 

que a cada nova denúncia divulgada pela mídia alterava a configuração política 

dentro do Congresso Nacional, foi preciso sensibilidade para analisar os 

pronunciamentos dos líderes partidários, bem como a articulação ocorrida nos 

bastidores. 

No ano de 2017 a pauta legislativa foi baseada nos interesses dos 

empresários e dos ruralistas e com isso os trabalhadores foram prejudicados, uma 

vez que a composição do Congresso nesta legislatura é majoritariamente 

empresarial e ruralista. 

Apesar disso a CNTC se manteve atenta ao Congresso Nacional, tanto 

presencialmente mantendo diálogos com os parlamentares e com os assessores, 

quanto em sua sede elaborando manifestos, organizando mobilizações e 

produzindo material impresso e digital com o objetivo de manter as federações 

informadas e garantir a manutenção dos direitos da classe trabalhadora. 

Brasília, 29 de janeiro de 2018. 

 

Relações Institucionais da CNTC. 
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