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EDITORIAL

O Ser Humano é um
Ser Político
Platão já dizia que “não há nada de errado com aqueles que não gostam de política,
simplesmente serão governados por aqueles que gostam”. Muitos dos problemas que a
sociedade brasileira enfrenta atualmente são resultados do desinteresse de boa parte da
população pela política.
O sentimento de que “todo político é igual” ou que política é assunto desinteressante
criou espaço para que pessoas com interesses individuais tomassem espaço e usassem a
“máquina” do Governo para benefício próprio. A falta de consciência do bem coletivo e
do papel de cada indivíduo em prol do bem comum trouxe a sociedade brasileira ao caos
social, político e econômico pelo que o país tem passado nos últimos 30 anos.
O ser humano é um ser político. Outro filósofo grego, Aristóteles, observa que o homem
é um ser que necessita de coisas e dos outros, sendo, por isso, um ser carente e imperfeito, buscando a comunidade para alcançar a completude. E a partir disso, ele deduz que o
homem é naturalmente político. Além disso, para Aristóteles, quem vive fora da comunidade organizada (cidade ou Pólis) ou é um ser degradado ou um ser sobre-humano (divino).
Para Aristóteles, “toda comunidade visa um bem”. O bem de que se trata aqui é na
verdade um fim determinado. Não se refere ao bem correto, universal, mas a todo ato
que tem como finalidade um certo bem. Sendo assim, toda comunidade tem um fim como
meta, uma vantagem que deve ser aquela principal e que contém em si todas as outras.
Portanto, a maior vantagem possível é o bem soberano.
Assim, uma das formas mais puras de política, de busca do bem comum reside nas associações e entidades representativas. A CEBRASSE – Central Brasileira do Setor de Serviços, que completa 13 anos, é formada por entidades do setor de serviços que idealizaram
uma central forte que as representasse em todas as esferas do Poder Estatal. A CEBRASSE
é a junção dos esforços, mentes e know-how de várias entidades de mercados diferentes,
mas que tem a prestação de serviços como denominador comum. Os desafios comuns a
esses vários mercados são as bandeiras defendidas pela Central, já com resultados concretos como a sanção da Lei 13.429/17, que regulamenta a Terceirização no país e foi publicada em março passado.
Uma das satisfações dessa diretoria é perceber o aumento no número de associados
que se juntam a nós para acelerar a busca de novas conquistas como a Reforma Trabalhista e a Reforma Tributária. Esses novos associados chegam com a vontade de colaborar
com as causas defendidas pelo setor, no mais puro sentido da Política: a defesa do bem
comum. Muito mais do que querer obter vantagens singulares, nossos associados entendem que se agregaram a um grupo que tem altas metas e querem ajudar a obtê-las. Esse
é o verdadeiro sentido do associativismo. Fico feliz por presidir esse grupo tão consciente
de seu papel como cidadãos e como representantes classistas.
Regozijo-me também de perceber que o Governo, em todas as suas esferas, reconhece
a CEBRASSE como legítima interlocutora e tem nos convidado para debates importantes
sobre o futuro desse tão importante setor, que hoje emprega mais de 62,4 milhões de
pessoas, segundo dados do IBGE.
Que possamos continuar a agregar pessoas, entidades e esforços para fortalecer ainda
mais nossa Central e ajudar a criar um país mais justo e mais próspero. Contem sempre com
a CEBRASSE.

João Diniz
Presidente
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REFORMA DA CLT
OU REFORMA DA JUSTIÇA DO TRABALHO?
Percival Maricato
VICE-PRESIDENTE JURÍDICO DA CEBRASSE

Os protestos contra o atual
projeto de lei (PL) de reforma
trabalhista dizem objetivar
a proteção da CLT, mas se
atentarmos para a maioria
de suas normas, constataremos que o problema não
é a CLT, mas a evolução nas
interpretações da Justiça do
Trabalho e não só sobre a
CLT, mas sobre diversas outras
situações não previstas nesse diploma. Os magistrados
criam jurisprudência, súmulas
e tomam outras decisões à
revelia da CLT, algumas verdadeiramente teratológicas,
absurdas.
Desde sua criação, e atendendo corretamente a CLT na
época, a Justiça do Trabalho
leva em conta a hipossuficiência do trabalhador em seus
julgamentos. Mas o que se
justificava na década de 40
do século passado, já não era
a mesma coisa na década de
80, 90, especialmente depois
do advento da nova Constituição, com muitas dezenas
de normas protetoras do trabalho, com sindicatos livres,
com a formação de advogados
especializados, competentes,
do lado laboral. Não poucas
vezes, do outro lado da mesa
temos pequenos empresários
6| Serviços Brasil | Junho / 2017

desprovidos de condições mínimas para ter um advogado
sequer, muito menos um com
a experiência dos que trabalham cotidianamente na JT,
especialmente em sindicatos
laborais. E mesmos esses são
vistos como inimigos do trabalhador.
A Justiça do Trabalho (JT)
não só manteve intocável o
conceito da hipossuficiência
ao longo das décadas, como
passou a exacerbá-lo, além
de inovar, criando inúmeras
outras situações onde justificavam condenações de empreendedores com base em
normas genéricas da Constituição. Os tribunais superiores por sua vez, passaram a
criar súmulas, algumas com
verdadeiros contornos e consequências de leis, como a
331 (proibição da atividade
fim), 277 (ultraatividade de
convenções) e outras.

Com isso, o número de reclamações começou a crescer,
atingir o número do milhão,
agora vários milhões, e consequentemente a JT passou
pedir à União mais verbas
remuneratórias, mais juízes,
maiores orçamentos, mais
fóruns. No momento atual,
já é a Justiça mais cara do
país, mas suas condenações
em favor dos trabalhadores,
somadas, não chegam ao orçamento que lhe é destinado. Isso sem contar o que
gastam as empresas, os próprios trabalhadores (30% da
condenação vai para o advogado), o prejuízo resultante da insegurança jurídica,
o tempo perdido por todos
os envolvidos, a fuga de investimentos etc. Quando se
gasta 2, 3 ou mais para ver
quem fica com 1, algo está
errado.
Um passo marcante para

chegarmos a essa situação
se deu quando a JT pediu a
extinção dos juízes classistas,
no que foi atendida. Naquele
momento, todos se revoltavam com os salários pagos
aos indicados por sindicatos.
Ironicamente, os magistrados
trabalhistas logo ganhariam
tanto como o que ganhavam
na época mais o que era pago
aos classistas. A partir dessa
alteração, de humildes presidentes de juntas os juízes
trabalhistas passaram a ser
verdadeiros ditadores em suas
varas e cartórios. Os de segunda instância passaram a
exigir o tratamento de desembargadores e os do TST, de
ministros. Sem limites, passaram a exigir até mesmo o
poder de prender empresários, de condenar empresas a
dezenas de milhões de reais
por dano social, assédio processual e outras invenções, a
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disputar competências com
juízes estaduais e federais,
proibir demissões etc. Algumas decisões eram reformadas em instância superior; às
vezes as barbaridades eram
perpetradas por estas instâncias, mas jamais um juiz
trabalhista foi condenado
por ser transparentemente
parcial ou proferir decisões
absurdas.
Essa busca do poder sem
limites sempre teve um claro viés corporativista, muito
mais que satisfação de ideologia. Não obstante tenha
aparecido artigos no site
da ANAMATRA, associação
desses juízes, dizendo que a
Justiça do Trabalho seria o
meio fundamental para fazer
justiça social no país, o que a
instituição visava, consciente
ou inconsciente, era poder,
verbas, espaços políticos. No
final, a criação acabaria prejudicando o criador: com a
multiplicação de reclamações
os juízes passaram a ter que
decidir cinco processos por
dia e, claro, a qualidade passou a cair. Sempre houve

uma minoria significativa
de magistrados alheios a
essa linha suicida, mas mal
ou bem, tinham que seguir
a corrente majoritária, todos
seguiam a máquina, já com
vida própria. A acreditar-se

“Estamos na época
do casamento de
pessoas do mesmo
sexo mas a Justiça
do Trabalho continua
apegando-se a
conceitos de meados
do século passado”

na Justiça do Trabalho, todo
brasileiro é um delinquente em potencial; basta ter a
oportunidade para que essa
delinquência se manifeste.
E isso acontece quando ele
abre uma empresa. Qualquer que seja a origem do
empreendedor, inclusive da
classe trabalhadora, dona de
casa, aposentado, estudante,
logo que contratasse empre-

gados, em menos de um ou
dois anos, teria que prestar
contas a um juiz do trabalho por dezenas de infrações
às normas trabalhistas. Não
poucas vezes, é condenado a
pagar somas delirantes, que
valem mais que a empresa,
somas essas que faziam derreter seu patrimônio e que
por sua vez servem de chamariz para outras reclamações, afinal trata-se de um
bilhete de loteria que não
tem custo.
Como não poderia deixar
de ser, na sociedade foi formando-se uma corrente no
sentido contrário aos rumos
da JT. Empresários e outros
setores mais próximos da atividade produtiva, políticos,
intelectuais, perceberam que
a contenção da expansão da
JT e de seu poder e rumo
era uma questão de sobrevivência das empresas e do
crescimento econômico, portanto empregos etc. Manifestações tímidas de confrontação no início, apontando
apenas a culpa da CLT (só
mais recentemente da Jus-

tiça do Trabalho) adquiriram
dimensões nunca vistas, repercutindo no Congresso e
entre partidos políticos que
antes preferiam não tocar na
ferida. Ainda na década de
90 do século passado, quando o Senador Antonio Carlos
Magalhães propôs extinção
ou pelo menos reforma da
Justiça do Trabalho, não recebeu apoio algum. De lá para
cá, os juízes se encarregaram
de levar água ao moinho do
lado contrário.
Em vez de, como nas demais áreas da justiça, modernizarem a legislação, adequarem as normas à realidade
presente, à evolução de relações de trabalho, necessidades da produtividade e
competitividade, de divisas
(competitividade no mercado
global), boa parte dos magistrados trabalhistas andavam
para trás, liquidando empresas promissoras, paralisando
investimentos, aumentando
a insegurança jurídica, desvalorizando o empreendedor,
com consequências funestas
para o emprego, para o PIB,
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para a receita fiscal etc. Episódios curiosos como o da
lei que altera o aviso prévio
passou a ser aplicada retroativamente, justificando um
ditado que dizia que na JT
nem o passado era previsível.
Vamos a alguns exemplos
de como as demais áreas da
Justiça se adequaram: na área
de Direito de Família, há muitos anos, os juízes passaram
a admitir o direito de meação
da companheira; no Direito
Comercial, há 50 anos decidiu-se que empresa poderia pedir concordata, apesar
de ter sido protestada; no
Direito Penal, juízes deixaram de aceitar abertura de
ações para punir penalmente a infidelidade conjugal;
todas essas decisões foram
contrárias a leis existentes e
atendendo a necessidades
da evolução social. Para a
JT, a empresa é apenas e
simplesmente “risco do empresário”, enquanto nas demais áreas da Justiça é um
“bem social” (nem poderia
ser de outra forma).
Estamos em época do casamento de pessoas do mesmo
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sexo mas a Justiça do Trabalho continua apegando-se a
conceitos de meados do século passado, numa das áreas
onde a evolução foi tão ou
mais intensa: a das relações
de trabalho e da evolução da
economia.
Reclamações trabalhistas,
que há 40 anos eram menos
de cem mil em São Paulo e
cujas iniciais reivindicavam
quando muito seis ou sete
itens remuneratórios, geralmente salário atrasado,
férias e 13º salário vencidos
e não pagos, passou a ter
mais de 30 itens, apesar de
salário, fériase 13º, estarem
em dia. Antes usava-se de a
até e, quiçá f, para pleitear
verbas; atualmente usa-se
todo o alfabeto e ainda segue com z 2, z 3 até z 20,
não raro z 30, resultando,
nas decisões burocráticas,
verbas incidindo sobre verbas, em valores delirantes e
assustadores, que quebram
empresas, afugentam investimentos.
O que está sendo aprovado no Congresso atualmente, prioritariamente, não é

pois a reforma da CLT, mas
um repúdio a como é interpretada a CLT, proposta de
contenção das decisões abusivas, pretensamente da CLT.

“O que está
sendo aprovado
no Congresso
atualmente,
prioritariamente,
não é pois a
reforma da
CLT, mas um
repúdio a como
é interpretada a
CLT”
Para quem quiser constatar, leia-se no PL a conceituação de certos termos
(como se não houvesse no
dicionário e na possibilidade
de conclusão sensata), tais
como grupo econômico, prescrição, troca de uniforme,
direito do trabalhador ficar
na empresa alguns minutos

a mais para poder estudar
ou esperar a hora de ir para
a escola ou pegar condução
sem que isso seja visto como
abuso ou hora extra, direito
de defesa antes da desconsideração da pessoa jurídica,
liberação da terceirização,
extinção do vínculo, pagamento de custas processuais
para quem ganha mais ou
em honorários ou por uso
de má fé, teletrabalho, valorização da negociação e
convenções etc.Praticamente nada disso está na CLT,
é contenção de ativismo judicial, de judicialização das
relações de trabalho, do intervencionismo doentio, de
inovações (que seja: jurisprudência), todas em um
mesmo sentido, amarrando,
restringindo, encarecendo,
gerando insegurança na atividade econômica.
Claro que isso acabaria
formando um movimento
no sentido contrário, que
muito provavelmente não
ficará apenas nas reformas
(leia-se contenção da Justiça
do Trabalho) em discussão
no momento.

ESPECIAL

Lei da terceirização:
BRASIL com DNA de primeiro mundo
15 milhões de profissionais deverão ser beneficiados com a nova legislação

Quase 20 anos de reivindicações e
árduo trabalho das entidades que representam o setor de serviços lograram êxito no dia 31 de março passado,
data em que o Presidente Michel Temer
sancionou o Projeto de Lei 13429/2017
sobre a Terceirização e o Trabalho Temporário. Os esforços de representantes
e empreendedores de mais de 30 segmentos associados à CEBRASSE – Central
Brasileira do Setor de Serviços finalmente
foram recompensados com a edição da
nova lei que traz segurança jurídica às
relações de trabalho de profissionais
de categorias especializadas.
A Lei 13.429/2017 facilita a terceirização de serviços e regulamenta os
contratos de serviços temporários. Uma
das principais mudanças é a possibilidade de terceirizar atividades-fim, que são
serviços nativos da empresa, embora
empresários de todas as áreas considerem que as atividades que “carregam”
consigo a “inteligência” do negócio dificilmente deverão ser terceirizadas.
É importante esclarecer que o trabalhador não perderá direitos ou será
prejudicado com a lei, por mais que ele
esteja trabalhando em uma empresa terceirizada (uma prestadora de serviços),
ele deverá estar registrado e recebendo
todos os direitos previstos pela CLT. Foi
criada também uma nova garantia para
o trabalhador, ficou estipulado um capital social mínimo para empresas de
terceirização, antes não exigido. Isso
garante que a empresa terá condições
de arcar com os seus custos.
Muito mais do que uma nova lei,
o regimento sobre a terceirização é

uma vitória de todo o setor de serviços.
Muito esforço, dinheiro e tempo foram
investidos para esse resultado. Para a
CEBRASSE, participar desse momento
histórico é um marco para a entidade
que desde o seu nascedouro – como
ABRASSE – levantou a bandeira da terceirização e de sua regulação. Alguns
representantes das entidades mais atuantes em serviços depuseram sobre o
advento da nova lei:
“Essa é uma vitória maiúscula, digna
do tamanho do setor de Serviços, que
deu um passo extraordinário para todos seus segmentos. A sanção da lei da
terceirização é extremamente importante para o ambiente negocial do País.

João Diniz, Presidente da CEBRASSE

Há mais de 12 milhões de trabalhadores que vivem em função da terceiri|
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zação. Isso vai dar segurança jurídica e
previsibilidade a uma importante ação
econômica no Brasil, que era suportada
por uma súmula do Tribunal Superior
do Trabalho. Os possíveis ajustes na regulamentação da lei poderão ser feitos
por meio do relatório.”, comentou João

sobre os alicerces jurídicos que norteiam
a atividade. O advento da lei traz mais
estabilidade até para mercados em que a
terceirização já era uma prática comum
como o de Limpeza e Conservação. Creio
que agora mais empresas optarão por
contratar serviços por contarem com

Deputado Federal Laércio Oliveira (SDSE)

Vander Morales, presidente da
Fenaserht e do Sindeprestem

Diniz, Presidente da CEBRASSE.
“O país terá uma lei que trará segurança jurídica para essa relação de
trabalho”, disse Vander Morales, presidente da Fenaserhtt (Federação Nacional dos Sindicatos de Empresas de
Recursos Humanos, Trabalho Temporário e Terceirizado) e do Sindeprestem
(Sindicato das Empresas de Prestação
de Serviços a Terceiros, Colocação e
Administração de Mão de Obra e de
Trabalho Temporário no Estado de São
Paulo). “Os contratos continuam a ser
regidos pela CLT, com todos os direitos
e garantias, como qualquer trabalhador
não terceirizado”, afirmou Morales, para
quem a aprovação do projeto proporcionará contratos mais longos, menor
rotatividade, e maior capacitação dos
trabalhadores. Já a ampliação do tempo
de contratação do serviço temporário,
explica Morales, atende à demanda de
alguns setores cujo modelo de produção depende da entrega de produtos
ou projetos, o que exige capacitação
da mão-de-obra.
“Precisamos melhorar a empregabilidade no país. A terceirização é uma
ferramenta já utilizada, mas que, com
a nova lei, terá ampliada a perspectiva
10| Serviços Brasil | Junho / 2017

de mais trabalhadores terceirizados. Só
isso já é motivo suficiente para comemorar. Nenhum direito do trabalhador
está sendo retirado. São lamentáveis os
argumentos utilizados para descaracterizar este momento tão importante

Rui Monteiro Marques, Presidente do
SEAC-SP

para o Brasil como é a aprovação da lei
para a terceirização.” Deputado federal
Laércio Oliveira (SD-SE)
“As empresas não suportavam mais
serem legisladas pela Justiça do Trabalho”,
acrescentou o presidente do Sindicato
das Empresas de Asseio e Conservação
no Estado de São Paulo (Seac-SP), Rui
Monteiro. “Agora o mercado terá segurança jurídica para escolher com tranquilidade terceirizar as atividades mais
apropriadas para cada negócio. A nova
lei também abre o mercado para que
empresas internacionais invistam nos
diversos mercados de serviços terceirizados, pois agora possuem mais certeza

Edgar Segato Neto, Presidente da
FEBRAC

uma lei clara sobre o assunto”.
“A Lei n.º 13.429/2017 é uma grande vitória do setor. Desde a fundação,
a Febrac vem atuando fortemente para
que o assunto avançasse no Congresso
Nacional. Portanto, após muita luta e
brilhante atuação do deputado Laércio
Oliveira na relatoria do PL, foi possível
regulamentar a terceirização, peça importante para a organização produtiva
em economias modernas”, comemora
o presidente da Federação Nacional das
Empresas Prestadoras de Serviços de
Limpeza e Conservação (Febrac), Edgar
Segato Neto. “

Sandro Haim, presidente da ABRALIMP

ESPECIAL

“O mercado da Limpeza é um ótimo
exemplo de que a terceirização dá certo. O valor desse tipo de contratação é
a especialização. Quando uma empresa contrata serviços terceirizados, ela
adquire serviços especializados que resolvem determinada demanda e deixa
o contratante apto a focar-se em atividades chave para seu negócio”, explica
Sandro Haim, presidente da ABRALIMP
- Associação Brasileira do Mercado de
Limpeza Profissional.

Principais dúvidas a
respeito da nova lei:
Contribuições previdenciárias

O texto segue as regras estabelecidas na Lei 8.212/91. Assim, a prestadora de serviços fica responsável por
recolher 11% do salário dos terceirizados para a contribuição previdenciária
patronal. Enquanto isso, a contratante
poderá descontar o percentual do valor
pago à empresa terceirizada.
Causas trabalhistas

O texto prevê a responsabilidade
subsidiária da empresa contratante em
relação às obrigações da prestadora de
serviços. Assim, em um processo trabalhista, a empresa contratante poderá ser
obrigada a indenizar o profissional em
dinheiro ou penhorar bens somente se a
prestadora dos serviços não tiver outros
itens para o pagamento da condenação
por conta de direitos não pagos.
As regras anteriores, previstas pela
Lei 6.019/74 previam a responsabilidade
solidária, ou seja, a penhora de bens da
empresa contratante e da prestadora
de serviços poderia ser feita simultaneamente e as duas respondiam com
seus bens para o pagamento da causa
movida pelo funcionário.
Trabalho temporário

O projeto de lei também estabe-

lece mudanças para a contratação de
um trabalhador temporário. O tempo
máximo de contratação passa de três
meses para seis meses, com possibilidade de prorrogação por mais 90 dias.
O limite poderá ser alterado por meio
de acordo ou convenção coletiva de trabalho. Caso já tenha cumprido todo o
período previsto (inclusive o tempo de
prorrogação), o trabalhador só poderá
ser admitido novamente pela mesma
empresa contratante 90 dias após o fim
do contrato.
“Quarteirização”

Para aquelas com dez funcionários, o
capital mínimo seria de R$ 10 mil; entre 10 e 20, R$ 25 mil; entre 50 e 100
empregados, é necessário ca pital de
R$ 100 mil; e aquelas com mais de 100
funcionários, um capital mínimo de R$
250 mil é exigido.
O texto também exclui a proibição
para a prestação de serviços entre empresas do mesmo grupo econômico,
situação em que a empresa de terceirização e a empresa contratante teriam os mesmo controladores como
proprietários.

A empresa prestadora de serviços
passa a ter autorização para contratar
outros prestadores de serviço que realizarão serviços de contratação, remuneração e direção do trabalho a ser realizado
pelos trabalhadores nas dependências
da empresa contratante. O artifício é
conhecido como “quarteirização”.

Quando o trabalho for realizado nas
dependências da contratante ou em local por ela previamente convencionado,
a responsabilidade é da contratante.

Capital mínimo

CONCURSOS PÚBLICOS

O texto também estabelece um capital mínimo para a empresa prestadora
de serviços. A redação do Senado criou
um escalonamento de acordo com o
número de empregados da empresa.

Contratações para cargos em órgãos
públicos seguem uma legislação própria. Não há alterações. Para algumas
funções empresas prestadoras são escolhidas por licitação.

Responsabilidade pelas condições de
segurança, higiene e salubridade dos
terceirizados

|

Junho / 2017 Serviços Brasil

|11

ESPECIAL

HISTÓRIA DA TERCEIRIZAÇÃO
A defesa da Terceirização começou nos idos da Assembleia
Nacional Constituinte de 1987. Na época, o enunciado 256, do
TST, classificava de ilegal a prestação de serviços a terceiros.
Uma movimentação junto aos deputados constituintes da época liderada pela APREST, a associação que abriu os caminhos
da luta, resultou na exclusão de um artigo que proibia a atividade na Constituição.
O PL DE CARVALHO
Na Constituinte, o deputado Augusto Carvalho, com origem
no Sindicato dos Bancários, liderou o movimento contrário à
Terceirização. Com a retirada do artigo que proibia a prestação
de serviços a terceiros na Constituição, Carvalho propôs um
projeto de lei com o mesmo fim: acabar com a Terceirização no
país. Naquele tempo, os projetos iam primeiro para a CCJ com
o propósito de avaliar se o texto proposto era constitucional
ou não. O projeto de lei foi aceito. A Terceirização estava novamente na mira da proibição. Figura de proa, sempre afinado
com o ideário do setor, foi o então deputado José Maria Eymael.
TEMER E ATALIBA
O projeto foi para a comissão e teve como relator o deputado João Hermann, de Piracicaba, que proibia, em seu relatório,
a Terceirização. Portanto, aprovava o projeto de Carvalho, de
nº 1.898/89. O setor procurou o deputado Michel Temer, da
Comissão de Constituição e Justiça, que, por sua vez, se amparou
em denso parecer jurídico de um colega de escritório de advocacia, o constitucionalista Geraldo Ataliba. Com este parecer,
encomendado na época por Amâncio Baker e Ermínio Alves
de Lima Neto, então presidente e vice-presidente da APREST,
Temer fez um voto em separado que derrotou o relatório. Por
unanimidade. O calendário marcava: 23 de novembro de 1989.
Foi a segunda grande vitória do setor.
MAIS UM PL CONTRÁRIO
Na época, as maiores forças políticas se agrupavam no
PMDB. A derrota do PL de Augusto Carvalho significava, de
certa forma, a derrota da esquerda que não queria a terceirização. Finda a Constituinte, Carvalho, não satisfeito, entrou
com novo projeto proibindo a Terceirização. E outros vieram
na sequência. Até se chegar ao governo FHC.
ACORDADO SOBRE O LEGISLADO
Envergando a bandeira neoliberal, FHC tinha, entre suas
propostas, a questão do acordado sobre o legislado. Nascia, sob
essa embalagem, o PL 4.302. O contrato por prazo determinado confundia-se com o Trabalho Temporário, razão pela qual
o ministério do Trabalho, atendendo ao pleito dos dirigentes,
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elaborou o PL 4.302. O Ministério era comandado pelo ministro Paulo de Tarso Paiva e tinha como secretário executivo o
hoje senador Antonio Anastasia.
PRORROGAÇÃO DO TT
Com Anastasia, o setor deu mais um passo adiante. Foi
ele o autor do PL 4.302. Conseguiu-se com ele que o contrato
de Trabalho Temporário fosse prorrogado automaticamente
via portaria. E mais: ele assumiu o compromisso de enviar ao
Congresso modificações na Lei 6.019, aumentando o prazo do
Trabalho Temporário justamente para não haver concorrência
com o trabalho por tempo determinado. Essa reivindicação do
setor foi atendida. A outra parte do PL incluiu a prestação de
serviços a terceiros.
MENEGUELLI
O projeto 4.302/98 teve inicialmente como relator o deputado do PT, Jair Meneguelli. João Renato de Vasconcelos
Pinheiro, então presidente do Sindeprestem, participou ativamente das discussões do relatório do deputado Meneguelli. O
projeto de autoria de Anastasia foi totalmente modificado por
Meneguelli em atendimento às exigências feitas pelo movimento sindical, na época representado na Comissão de Trabalho
pelos deputados Jair Meneguelli, Paulo Rocha e Chico Vigilante,
então presidente do PT e da CUT de Brasília. Um substitutivo foi
aprovado na Câmara. Este texto, por sua vez, também foi sensivelmente modificado pelo relatório do Senado, que aprovou
outro substitutivo. Quem mais trabalhou nesse relatório foi o
senador Moreira Mendes, que tinha como seu braço direito o
eficiente João Figueiredo.
NO SENADO
No Senado as discussões mais fortes, e que modificaram o
substitutivo da Câmara, aconteceram na Comissão de Assuntos Sociais e Econômicos. Tiveram ativa participação o então
presidente do TST, ministro Almir Pazzianotto, o presidente do
TRT/SP juiz Francisco Antonio de Oliveira, do professor José
Pastore e o então presidente da CUT, João Felício. Por meio
de requerimento do senador Eduardo Suplicy, o ministro do
Trabalho Paulo Paiva também foi ouvido na Comissão. Vale
salientar ainda a participação da senadora Heloisa Helena nos
debates, inclusive apresentando várias emendas ao projeto.
MABEL
O PL volta à Câmara com o substitutivo do Senado. Importante ressaltar que permaneceram intactos os benefícios
originais: tratamento de segurança, saúde, insalubridade, atendimento médico e de refeição disponíveis nas instalações da

ESPECIAL

Cebrasse, e que representa o Sesvesp, deram vigor ao grupo. O
setor de telecomunicações, representado por Vivien Suruagy,
também integra o grupo de líderes. A área laboral também se
faz presente, por meio do Sindeepres, capitaneado por Genival
Beserra. Seu sindicato é a maior expressão de representação de
trabalhadores terceirizados do país, com uma base que chega
a 900 mil pessoas. O consultor Gaudêncio Torquato também
participa deste grupo.

contratante. Na época, foi bater na Comissão de Trabalho, onde
teve como relator o então deputado Sandro Mabel. O relatório de Mabel, após acordo com PT, liderado por Paulo Rocha,
foi aprovado por unanimidade com apenas uma abstenção,
do deputado Paulinho da Força. O acordo foi para liberar a
atividade fim, mas com responsabilidade solidária. Em 2003,
depois de tomar posse, Lula pediu que a Câmara devolvesse
o PL à presidência, eis que era uma iniciativa do Executivo. A
Câmara recusou, alegando que, àquela altura, o PL fazia parte
da agenda parlamentar.
IDAS E VINDAS
O PL atravessou um longo corredor legislativo, a partir de
muitas audiências públicas, inclusive no TST. Depois de certo
tempo, Mabel, deparando-se com muita pressão do movimento
sindical e de certos intelectuais de esquerda, decidiu ele mesmo
criar um novo projeto, e assim apareceu o PL 4.330.
A CÂMARA NA FRENTE
Mas o PL 4.302/98 ganha a preferência do setor. Que foi à
luta, com a ajuda de empresários, parlamentares e com a nossa
contribuição. As fechadas portas do Poder Executivo, durante
todo o ciclo do petismo, foram finalmente abertas. O setor em
peso pôde comparecer em reuniões no Palácio do Planalto, em
audiências públicas, ganhando o PL adesões e força contando
com a estreita colaboração de Ermínio Neto. O deputado Laércio, após intensa negociação política, assumiu como membro
da CCJ, o que viabilizou sua indicação como relator do PL 4.302.
Contou com o apoio inestimável de Erminio Neto.
GRUPO DE LÍDERES
O presidente da Fenasserth e do Sindeprestem, Vander Morales, que esteve na frente de todas as movimentações, desde
o início da tramitação do projeto, fez articulações para integrar
todos os setores. E assim, Aldo de Ávila Jr., tradicional liderança
do setor de Asseio e Conservação, Rui Monteiro, presidente
do Seac/SP e diretor da Febrac, João Diniz, que hoje preside a

GRUPO AMPLIADO
O grupo inicial composto por empresários e associações
do setor passou a ser adensado. Nos últimos tempos, somaram-se ao grupo convidados representantes de importantes
confederações/federações, como a CNI, CNC, CNF, CNA, CNS,
Febraban, Fiesp, para participar dos eventos que culminaram
com a inserção do PL 4.302 na agenda da Câmara.
MARINHO
E assim, na tarde de 22 de março, viu-se coroado o processo de debate e votação de um dos mais importantes projetos
para a criação de mais empregos. Neste processo, a causa ganhou o apoio fundamental da Frente Parlamentar em Defesa
do Comércio e Serviços, liderada pelo ativo e preparado deputado Rogério Marinho, hoje relator do projeto de Reforma
Trabalhista, central na estratégia de modernização das relações de trabalho.
MINISTROS
Dois ministros se envolveram de maneira intensa no ideário dos Serviços Terceirizados e do Trabalho Temporário: Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Antônio Imbassahy, da Secretaria
do Governo. Ambos receberam o grupo de líderes do setor,
mantendo contato estreito com seus articuladores. Abriam as
portas de seus Ministérios para ouvir sugestões, debater, sugerir. Duas grandes figuras de destaque na articulação política.
MAIA FIRME Um dos capítulos finais dessa história foi escrito
por Rodrigo Maia. Determinado, consciente de seu histórico
papel na luta para fazer o Brasil avançar. Foi decisiva sua iniciativa de votar o PL 4302.
SANÇÃO PRESIDENCIAL
Em 31 de março de 2017, o presidente da República, Michel
Temer, que sancionou o PL, grava seu nome com destaque na
história do trabalho e emprego no Brasil.
Fonte: Cartilha sobre a Lei 13.429/17 – Marco regulatório
para a Terceirização e atualização da Lei 6.019/74 do Trabalho Temporário - SINDEPRESTEM
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13 ANOS DE CEBRASSE:
HISTÓRIA E CONQUISTAS

Parte da Diretoria da CEBRASSE no encontro com empresários do setor de serviços

A criação da Central Brasileira do
Setor de Serviços – CEBRASSE motivou-se na necessidade de uma representatividade ativa e com competência para
influenciar nas decisões e diretrizes traçadas pelos Governos, levando ao Poder
Público e à sociedade as reivindicações
dessa atividade econômica.
Organização empresarial sem fins
lucrativos, fundada em 7 de junho de
2004 com o nome de Ação Brasileira do
Setor de Serviços - Abrasse, a CEBRASSE surgiu como representação de empreendedores responsáveis pela maior
geração de emprego e renda no Brasil.
A estrutura horizontal da entidade possibilita aos empreendedores uma ampla
participação nas principais discussões
e debates de interesse da sociedade,
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visando ao equilíbrio entre a administração pública, o mercado e a sociedade.
A entidade nasceu com a missão de
“promover o desenvolvimento e a valorização do Setor de Serviços, articulando a união das empresas, sindicatos e
associações patronais desse segmento,
seguindo os conceitos de ética, cidadania e responsabilidade social, apontando
para um Brasil melhor”.
Junto com a criação da ABRASSE, foi
lançado também o Fórum Nacional de
Desenvolvimento do Setor de Serviços,
formado por Associações, Sindicatos e
Entidades Patronais, com interesse no
desenvolvimento e crescimento sustentável do Setor de Serviços.
A ideia da criação da ABRASSE surgiu
em 2003, quando alguns empresários

do Setor de Serviços, preocupados com
os rumos do país, resolveram organizar-se para discutir as políticas públicas e
econômicas, praticadas pelo governo
federal. Quando a medida provisória
135 foi assinada, aumentando a alíquota da Cofins de 3% para 7,6%, o grupo
decidiu mobilizar-se organizadamente
com a finalidade de entregar um documento ao Governo Federal, sugerindo
algumas alterações no texto da MP, que
pudessem reduzir os impactos negativos sobre o Setor de Serviços.
Apesar do grande sucesso da mobilização, e da grande expectativa criada,
o governo não alterou o texto da MP e
transformou-a em lei. Essa atitude demonstrou claramente que o Setor de
Serviços estava desunido e necessita-

CEBRASSE

va de uma Ação que integrasse todas
as empresas, sindicatos e associações
patronais do segmento.
O Fórum Nacional de Desenvolvimento do Setor de Serviços tem sido
responsável por manter o debate aberto
dos temas relevantes ao Setor de Serviços e congregar e mobilizar os empresários desse setor para protagonismo
político e social.
Hoje, a CEBRASSE reúne aproximadamente 80 entidades empresariais da
prestação de serviços, entre Federações, Sindicatos, Associações, Institutos e
Conselhos de classes, a que se associam
cerca de 50 mil empresas geradoras de
mais de 9 milhões de empregos formais.
De cunho representativo, a Central tem
forte engajamento político e participa
das principais mobilizações empresariais,
sempre visando ao desenvolvimento e à
valorização do empreendedor brasileiro.
“Em toda nação desenvolvida, o setor
de serviços é o mais importante para a
sociedade e para a economia. Ainda em
desenvolvimento, o Brasil conta com
um setor de serviços preponderante,
mas muito mais novo que outros como
a agricultura, a indústria e o sistema
bancário.

Principais associados e mantenedores da CEBRASSE

MP 232

No dia 31 de março de 2005, uma
importante vitória foi alcançada: o Governo Federal editou a Medida Provisória 243, revogando os artigos 4 a 13
da MP 232 – a famosa MP da “Tsunami
Tributária”, que elevava tributos para
as empresas prestadoras de serviços,
agricultores e transportadores, além de
impedir o acesso às Câmaras de Julgamento de quase 90% dos contribuintes.
A MP 243/05 revogou os artigos que
incluíam aumento da base de cálculo
da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) - de 32% para 40% - e
do Imposto de Renda das prestadoras
de serviço que optam pelo sistema do
lucro presumido.
Este movimento não partiu das lideranças políticas. Foi a esmagadora pressão

Principais associados e mantenedores da CEBRASSE: Aldo de Ávila Jr, Ricardo Garcia,
Rui Monteiro Marques, Deputado Federal Laércio Oliveira, Vander Moraeles e João
Batista Diniz, Presidente Nacional da entidade

da sociedade, exemplificada nos movimentos de diversas entidades, dentre
elas a ABRASSE, que abriram caminho
para a rejeição das agressões tributárias promovidas pela citada MP 232.
Terceirização

Desde a sua fundação, um dos pontos de maior luta da entidade foi regu-

lamentar a Terceirização. “É algo pelo
que temos lutado bastante e o objetivo
é pressionar o Congresso a votar uma
legislação que beneficie a sociedade e
tranqüilize o setor produtivo. Continuaremos a lutar pelas reformas que o país
precisa, principalmente a tributária e a
trabalhista”, disse Paulo Lofredda, Presidente da ABRASSE na época de sua
fundação. “Cada vez mais as relações
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de trabalho amparam-se em estratégias
vinculadas a qualidade, preço e satisfação. É assim no meio privado e deve ser
assim no serviço público. É isso que o País
precisa para crescer com taxas compatíveis ao seu potencial. Um funcionário
terceirizado é, por natureza, especializado. Consequentemente, mais eficaz
e menos dispendioso. Esse aspecto faz
diferença no mercado contemporâneo.
Infelizmente, há mais de duas décadas
o crescimento brasileiro não ultrapassa
a faixa dos 5% anuais do PIB”.
É por isso que a recente Lei da Terceirização Lei 13.429/2017 é uma grande
vitória da entidade e do setor de serviços. Atualmente, 15 milhões de pessoas
trabalham em empresas que terceirizam serviços. Além disso, a terceirização desafoga o Estado para que este
possa desenvolver de modo mais eficaz os programas de interesse social.
Ao terceirizar determinadas tarefas, o
Estado torna-se mais ágil, produtivo e
menos burocrático, possibilitando a otimização da administração das cidades.
“Essa é uma vitória maiúscula, digna do
tamanho do setor de Serviços, que deu
um passo extraordinário para todos seus
segmentos”, declarou João Diniz.

desta contribuição fossem aplicadas em
melhorias, como construção de hospitais e investimentos no setor da saúde.
Em 2005, a arrecadação ficou em
torno de R$ 30 bilhões. O presidente
da CEBRASSE na época, Paulo Lofredda,
afirmou que esta é a oportunidade para
que o Brasil faça uma inversão efetiva
da carga tributária. “Só com o fim desta contribuição será possível fazer uma
verdadeira reforma fiscal, combatendo
o desperdício e os desvios de recursos
públicos. E de acelerar a queda de ju-

“A CEBRASSE vem
trabalhando na
organização do Setor
de Serviçoss para
que ele alcance o
patamar que lhe é
devido em importância,
reconhecimento e
lucratividade” (João
Diniz, Presidente
Nacional da entidade) .

CPMF

Em 2007, mais de 300 pessoas, entre
representantes de entidades, entre elas
a CEBRASSE – Ação Brasileira de Apoio ao
Setor de Serviços -, empresários e parlamentares participaram do Movimento
contra a Prorrogação da CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentações
Financeiras) e do Lançamento da Frente
Estadual de Vereadores. A mobilização
de caráter suprapartidário defendeu o
fim do tributo, inicialmente provisório,
e que já se estendia há 11 anos.
O movimento propunha a derrubada
da proposta do Governo de prorrogar
mais uma vez a CPMF. O tributo foi criado em 1996 para auxiliar a saúde pública. A proposta do então ministro Adib
Jatene era de que as verbas oriundas
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ros que seguram o crescimento e o desenvolvimento do país. Somente uma
grande mobilização da sociedade civil,
como esta que começamos, irá pressionar nossos parlamentares e eliminar
definitivamente essa vergonhosa contribuição chamada CPMF”. Os esforços
deram certo e, em 2007, a contribuição
foi extinta, pelo Senado Federal, após
vigorar por mais de uma década.
Em 2015, após a ameaça da contribuição voltar a vigorar, a CEBRASSE juntou-se ao clamor da sociedade contra a
CPMF. Em 21 de setembro, um grande
pato plástico foi colocado à entrada do
prédio da avenida paulista que sedia a
Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo, a FIESP, como símbolo da

campanha da federação contra o aumento de imposto e a volta da CPMF.
Ao lado da FIESP nessa ampla resistência à engorda da arrecadação, o
presidente da CEBRASSE, Paulo Lofreta,
lembrou que há mais de 10 anos a carga
de tributos recolhidos aos cofres públicos pelo setor de Serviços é a mais alta
de toda a cadeia nacional de produção.
“Portanto, somos totalmente contrários
a qualquer tipo de aumento de impostos
e ao desenterro da CPMF, que custariam
muito para o setor produtivo e para toda
a sociedade. Não há mais espaço para
isso no país, que precisa reduzir o tamanho do Estado e de suas despesas cada
vez maiores e sem retornos em serviços
públicos”, assegurou Lofredda.
Amicus Curiae

Em maio de 2014, chegou ao Supremo Tribunal Federal recurso da empresa
Celulose Nipo Brasileira (Cenibra) contra
decisão da Justiça do Trabalho de Minas
Gerais que a condenou por terceirização
ilegal. Em 21 de novembro do mesmo
ano, mediante Ação Direta de Inconstitucionalidade movida por este seu vice-presidente Jurídico, a Central Brasileira do Setor de Serviços - CEBRASSE foi
admitida pelo STF como Amicus Curiae
na ação da Cenibra empresa, mediante Ação Direta de Inconstitucionalidade
movida pelo vice-presidente Jurídico da
Central, Percival Maricato.
A entidade ficou então na condição
legal de representante nacional do setor
de serviço e com direito de questionar a
súmula 331 - uma vitória ímpar.
Em 9 de junho de 2016, foi publicado no Diário Oficial na União o despacho do ministro Luiz Fux, relator do
Supremo Tribunal Federal de recurso
do Ministério Público do Trabalho de
Minas Gerais, no qual a CEBRASSE se
insere junto à Suprema Corte do País no
processo que discute a constitucionalidade da terceirização da mão de obra
na atividade fim da empresa.
É notável o reconhecimento do papel
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da entidade na defesa de terceirização,
podendo contribuir com novos argumentos, pontos de vista, possibilidades
interpretativas e informações fáticas e
técnicas. O reconhecimento permitirá
que a entidade continue a desenvolver
argumentos e faça defesa oral.
Para a CEBRASSE, a importância da
decisão do ministro Luiz Fux equivale à
jurisprudência quanto à autenticidade
e amplitude da representação do setor
nacional de Serviço, da “notável” atuação na terceirização, de ter aportado
informações relevantes de ser vista como
preparada para o debate constitucional
e outras demandas jurídicas.
Sendo decisão da mais alta Corte do
país, também servirá em ações a serem
propostas doravante, dificilmente haverá
questionamento sobre a representatividade da entidade (dezenas de confederações e federações postularam a admissão). Este é um ganho da CEBRASSE
já consolidado. A conclusão da decisão:
“Verifica-se que ambos os interventores preenchem devidamente o quesito
da representatividade. A CEBRASSE é
uma associação nacional de entidades
voltadas à prestação de serviços, e atua
de forma notável no setor de terceirização de mão de obra, tendo por objetivo
social proteger a atividade econômica
de prestação de serviços, representando significativamente o setor terciário
da economia”.
Até o momento quatro ministros do
STF – Supremo Tribunal Federal já reconheceram a CEBRASSE como Amicus
Curiae em processos diferentes.
Intrumentos

Tudo isso foi feito com muito trabalho. Inúmeras visitas a Brasília (diversos
organismos do Governo), diversos artigos e jornais e incontáveis reuniões,
fóruns e seminários com partipações
de formadores de opiniões tem sido os
principais instrumentos da entidade.
“Costumo dizer que a CEBRASSE
tira ‘leite de pedra’, porque apesar de
ser uma entidade que não dispõe de

CEBRASSE no Gabinete Pessoal do Presidente da República, para alertar sobre as
consequências do aumento do PIS e da Cofins - como desemprego e repasse dos
custos para o consumidor.

grandes recursos financeiros, através
da garra e da vontade de seus associados e diretores, consegue mobilizar
esforços de diferentes players, principalmente os sindicatos e associações que
representam mercados de mão de obra
intensiva, como limpeza e segurança.
Essas mobilizações foram responsáveis
pelo levantamento de recursos em momentos importantes como os que demandavam publicações em jornais de
grande circulação no intuito de esclarecer a sociedade sobre os temas que
defendemos. Sempre contamos com o
apoio e trabalho de pessoas muito qualificadas que auxiliaram nossa atuação,
a começar pelo ex-presidente Paulo Lofredda, o nosso vice-presidente jurídico
Percival Maricato, os presidentes de sindicatos fundadores da CEBRASSE como
Rui Monteiro Marques, Presidente do
SEAC-SP; e Vander Morales, presidente
do SINDEPRESTEM; além do consultor
legislativo Ermínio Lima Neto, e do meu
próprio trabalho, que desde o começo
da entidade venho contribuindo com
todas as ações da entidade, participando ativamente dos principais eventos e
reuniões que a CEBRASSE promoveu e
participou desde a sua fundação”, declarou Diniz. “Contamos também com o

apoio de diversos políticos como, principalmente, o Laércio Oliveira (SD-SE),
Rogério Marinho (PSDB-RN), Major Olímpio (SD-SP), Antonio Goulart dos Reis
(PSD-SP), e a Senadora Marta Suplicy
(PMDB-SP), entre muitos outros que
nos ajudaram durante esses 13 anos”.
METAS AINDA A SEREM ALCANÇADAS

Reforma trabalhista

Essas foram algumas das inúmeras
vitórias. Mais recentemente, a CEBRASSE participa ativamente das propostas
para a Reforma trabalhista. O Presidente Diniz salientou a necessidade de
a Reforma Trabalhista ser aprovada no
Senado, “para pôr o Brasil em pé de igualdade com os Estados Unidos e países
da União Europeia”. Destacou também
a relevância de todos os pontos da matéria para a saúde do mercado gerador
de emprego e renda, “principalmente
em relação ao fim da contribuição sindical obrigatória”.
Diniz expõe sobre como o mercado
se acomodará futuramente diante dos
acontecimentos nos planos econômico
e político, notadamente na questão da
Reforma Trabalhista. “A nova legislação
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será extremamente proveitosa não só
para o empresário como também para
o trabalhador, para a pessoa que realmente quer trabalhar”, ponderou. “A
Reforma Trabalhista vai trazer mais empregos, trazer para a formalidade várias
modalidades como a de trabalho intermitente, gerando mais direitos para o
trabalhador. É assim que acontece na
maior parte dos países desenvolvidos:
as 10 maiores economias praticam regras do trabalho muito mais flexíveis
do que está sendo proposto em nosso
país atualmente”.
Ao salientar que a medida efetivamente incentivará a produtividade, recordou que as pessoas se acostumam
facilmente com o que é bom e benéfico,
e pontou que o mercado vai se adaptar com tranquilidade às mudanças, já
que o novo regramento das relações
de trabalho irá “facilitar a vida dos dois
lados, o laboral e o patronal. Só não vai
facilitar o lado do sindicalismo retrógrado que não quer isso daí e se beneficia
com todo o status quo”.
Reforma Tributária

Incidindo sobre o faturamento das
empresas de todas as atividades econômicas, o PIS/Confins assombram mais o
mercado desde o mês de março, quando o presidente Temer declarou que no
semestre editaria Medidas Provisórias
voltadas a ajustes das alíquotas.
Embora a incerteza quanto aos desdobramentos da crise por que passa
o Brasil, o cenário político terá papel
determinante no encaminhamento da
reforma tributária e das contribuições
do PIS/ Cofins “que são vistas separadamente, mas poderiam ser juntas, num
modelo mais adequado ao País”, avaliou o especialista em Relações Governamentais, Emerson Casali, durante a
Assembleia de maio da CEBRASSE.
Com as alíquotas do PIS/Cofins a impactarem o setor de Serviços por aumentarem demais a carga que já pesa
sobre a atividade, a CEBRASSE e seus
muitos segmentos têm a preocupação de
acompanhar minuciosamente o assunto.
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Pressão de entidades empresariais e da Frente Parlamentar de Serviços consegue
êxito e Câmara aprova o fim da multa de 10% sobre o FGTS em caso de demissões
sem justa causa

Uma das vitórias recentes da entidade
foi a apresentação feita pelo secretário da RFB, Jorge Rachid, que propõe
manter setores no regime cumulativo,
evitando que segmentos como segurança privada, por exemplo, sofram forte
aumento de tributos.
O especialista citou recentes decisões do STF que têm retirado alguns
impostos da base de cálculo de outros
recolhimentos - como a decisão mais
relevante que retirou o ICMS da base de
cálculo do PIS/Cofins. Para ele, “a tendência seria a de o governo arrecadar
menos com o PIS/ Cofins, o que pressiona ainda mais o Executivo a proceder a
reforma para equilibrar a arrecadação.
Diante disso, as diversas atividades do
setor de Serviços estão muito atentas,
para tentar evitar essa possibilidade de
pagar mais impostos”.
Central Patronal

Outra meta da entidade é o reconhecimento formal da CEBRASSE como
central sindical patronal. O PL 7040/2017
do deputado Walter Ioshi (PSD/SP) propõe o reconhecimento formal das centrais sindicais patronais, para que tenham isonomia com as laborais. “Com
a aprovação desse projeto, as centrais
ganham mais poder de negociação, força política, participação em grupos de

discussão, fóruns, colegiados e demais
espaços que tratam de relações de trabalho”, assegurou Diniz.
Ioshi ressalta a restauração da isonomia e da paridade entre as representações patronais e laborais, permitindo a organização e o reconhecimento
formal de centrais sindicais patronais
em igualdade de condições, direitos e
deveres das centrais de trabalhadores.
Argumenta também que a Constituição
Federal versa sobre valores sociais do
trabalho e da livre iniciativa - princípio
que fundamenta o projeto, pois, ao se
organizarem e pleitearem o reconhecimento como central sindical, os empresários objetivam a defesa de valores
sociais do trabalho e da livre iniciativa.
Atenta ainda para inciso quanto a trabalho e livre iniciativa, atividades de trabalhadores e empresários estarem em
condições de igualdade.
Para João Diniz, a liberdade de organização é um dos princípios mais importantes da Constituição Federal, prerrogativa que o Estado entregou aos
trabalhadores e empregadores, pelo
fato de que, organizados e dialogando
entre si, ambos os lados são parceiros
imprescindíveis para o Brasil avançar.
O empresário conclamou os diretores
da Cebrasse a atuarem no sentido de
acelerar a tramitação do PL pelas Comissões da Câmara Federal.

ARTIGO

NOVAS REGRAS PARA A TERCEIRIZAÇÃO A
GESTÃO DA EMPRESA SERÁ O DIFERENCIAL!
Antonio Paulo de Oliveira
Instrutor e Palestrante em Gestão e Marketing de Serviços

O conteúdo deste artigo objetiva sensibilizar as
gestoras e os gestores das
empresas que atuam no segmento de terceirização, ressaltando a necessidade de
eficiência e de eficácia na
gestão da empresa, devido
as novas exigências da Lei
nº 13.429 de 31/3/2017,
relativas ao processo de
terceirização.
Se faz necessário inicialmente, citar alguns aspectos pertinentes ao segmento
de terceirização no Brasil.
Há muitos anos, apesar da
falta de uma legislação específica e abrangente sobre
a terceirização, bem como
pelas diversas adversidades
enfrentadas, as empresas
prestadoras de serviços
apresentaram superação,
crescimento e ampliação

na diversificação das atividades ofertadas para os
clientes, inclusive ofereceram novas oportunidades
de empregos.
Cabe enfatizar que a prática de terceirização é uma
realidade incontestável no
Brasil, assim como em muitos
países, pois está presente
em todos os setores da economia, além do mais está
sendo utilizada estrategicamente pelas empresas.
Imagine hoje em dia, como
seria muito difícil para as empresas a operacionalização
das respectivas atividades,
sem a possibilidade da prática de terceirização (tanto
no âmbito privado como no
âmbito público), tendo em
vista o processo de globalização, a evolução tecnológica,
a concorrência cada vez mais

As empresas terão que adequar e inovar
os seus processos às novas exigências, e
impreterivelmente providenciar meios para
a qualificação dos profissionais, devido
às novas competências necessárias para a
operacionalização das atividades e para o
gerenciamento da empresa.

acirrada entre as empresas
e principalmente as novas
necessidades dos clientes.
Após este breve cenário do segmento de terceirização, se torna imperativo
abordar algumas mudanças
essenciais contidas na Lei nº
13.429/2017. Faço questão
de destacar pelo menos duas
importantes novas regras,
a saber: 1- Qualquer atividade da empresa poderá
ser terceirizada, inclusive
a atividade principal. Esta
mudança vai viabilizar e agilizar as decisões gerenciais
estratégicas, no que tange
a definição de qual atividade deverá ser terceirizada
num determinado momento
para atender a uma determinada necessidade, entre
outros benefícios. A título
de ilustração, informo que
em muitos países, quando
se trata de terceirizar serviços, não existe a exigência
e a separação em atividade-meio e atividade-fim. 2- A
empresa prestadora de serviços deverá realizar serviço referente a atividade
determinada e específica
(exemplo: manutenção
predial). Logo, requer da
empresa a especialização

em uma atividade. Esta
também foi uma mudança fundamental para que
seja evitada a contratação
de uma mesma empresa que
atue em diferentes atividades (exemplo: manutenção
predial, transporte de passageiros e alimentação de
funcionários).
Em virtude destas duas
regras, ressalto especificamente o seguinte: as empresas
terão que adequar e inovar
os seus processos às novas
exigências, e impreterivelmente providenciar meios para a
qualificação dos profissionais,
devido às novas competências necessárias para a operacionalização das atividades
e para o gerenciamento da
empresa, visando também a
efetividade na consolidação
positiva da marca no mercado de atuação.
Por fim, no Brasil, as
gestoras e os gestores das
empresas de prestação de
serviços, terão que estabelecer estratégias e os respectivos planos de ações
para poder superar os desafios, como também saber
aproveitar as oportunidades
que surgirão num novo contexto competitivo.
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AGENDA
06 DE JULHO DE 2017

PALESTRA EXPLICATIVA SOBRE A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 783/2017
Novo Programa de Parcelamento de Débitos Federais
Local: São Paulo - SP
Informações: www.sindeprestem.com.br
8 A 10 DE AGOSTO DE 2017

HIGIEXPO - 25a Feira de Prod. e Serv., Limpeza e Conservação Ambiental
Local: Expo Center Norte - São Paulo - SP
Informações: www.higiexpo.com.br
9 A 10 DE AGOSTO DE 2017

26º HIGICON - Congresso Internacional do Mercado de Limpeza
Profissional
Local: Expo Center Norte - São Paulo - SP
Informações: www.higiexpo.com.br
10 A 11 DE AGOSTO DE 2017

EXPOPRAG 2017
Feira e Congresso
Local: Praiamar - Natal - RN
Informações: www.expoprag.com.br/2017
15 A 17 DE AGOSTO DE 2017

CONARH
43o Congresso Nacional sobre Gestão de Pessoas
Local: São Paulo Expo | SP
Informações: www.conarh.com.br
15 A 17 DE AGOSTO DE 2017

29o Congresso ABRASEL
Local: Campos do Jordão - SP
Informações: www.congressoabrasel.com.br
16 A 18 DE AGOSTO DE 2017

EXPO PROTEÇÃO
Feira de Segurança e Emergência
Local: Centro de Convenções Frei Caneca - São Paulo - SP
Informações: www.protecaoeventos.com.br
11 A 14 DE SETEMBRO DE 2017

Equipotel 2017
Local: São Paulo Expo
Informações: www.equipotel.com.br
24 A 26 DE SETEMBRO DE 2017

45a ABAV | Expo Internacional de Turismo
Local: Expo Center Norte - São Paulo - SP
Informações:www.abavexpo.com.br
4 DE DEZEMBRO DE 2017

VII Prêmio CEBRASSE
Local: São Paulo - SP
Informações:www.cebrasse.org.br
13 DE SETEMBRO DE 2017

Conferência Internacional do Setor de Serviço - Brasil/Portugal
Local: Lisboa - Portugal
Informações: www.advb.org/2015/03/11/conferencia-a-internacionalizacao-da-saude/
20| Serviços Brasil | Junho / 2017

II FÓRUM NACIONAL
DO SETOR DE SERVIÇOS

A nova lei da Terceirização
Brasil com DNA de primeiro mundo

Patrocínio Bronze
Patrocínio Diamante

Patrocínio Prata

Mantenedores

Realização
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A TOTVS TEM A GESTÃO QUE VAI FAZER
SEUS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SEREM AINDA MAIS RENTÁVEIS.
O mercado brasileiro passa por grandes transformações. E para
aproveitar as oportunidades que isso traz, sua empresa precisa contar
com o que há de melhor em gestão de serviços.
A TOTVS oferece um portfólio completo de soluções, que trazem
automatização dos processos, controle dos custos e alocação
otimizada para a sua operação.
Conheça o TOTVS Gestão de Serviços e saiba como aumentar
a rentabilidade dos contratos da sua empresa.

0800 70 98 100
24| Serviços Brasil | Junho / 2017

www.totvs.com

