
INFORME PUBLICITÁRIOab� Quinta-Feira, 26 De novembro De 2015    H  H  H 1

Especializados EDIÇÃO Nº 4

Serviços

Shuterstock

Lideranças do Senado e oministro Armando
Monteiro, do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, receberam este mês em
Brasília os representantes da Terceirização
no País – tomadores, prestadores e trabalha-
dores – e prometeram todo o empenho para
que o PLC 30 seja aprovado o mais rápido
possível. Estão todos comprometidos com o
projeto e querem aperfeiçoar o texto aprova-
do na Câmara dos Deputados. Os senadores
Romero Jucá, Raimundo Lira e Eunício Oli-
veira, todos do PMDB, partido aliado do go-
verno, se dizem partidários da Terceirização.
O ministro e os senadores fazem uma defesa
enfática da Terceirização e deixam bem ani-
madas as lideranças do setor.

Palavra de ordem em Brasília:
APROVAR A TERCEIRIZAÇÃO

Furlan: chega
dessa divisão
entre meio e fim
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José Pastore prova
que as críticas
não se sustentam

País já esperou
muito para inovar o
mercado de trabalho
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Oministro do De-
senvolvimento, In-
dústria e Comércio
Exterior, Armando

Monteiro, assumiu de forma vi-
gorosa a defesa da regulamenta-
ção da Terceirização e afirmou
que lutará em todas as frentes
para que o PLC 30, em análise no
Senado, seja aprovado o mais rá-
pido possível por ser matéria da
maior importância para o País.
Da mesma forma, lideranças

no Senado estão comprometi-
das com a aprovação do projeto.
Aliados do governo, dizem que
o projeto constitui uma alavan-
ca para a economia brasileira. Os
parlamentares ouvidos acreditam
que podem chegar a um bom
entendimento com o relator do
projeto, senador Paulo Paim (PT-
-RS), contrário à Terceirização.

Durante encontro este mês em
Brasília com lideranças dos três
principais eixos da Terceirização
no Brasil - tomadores de servi-
ços, prestadores e trabalhadores

-, o ministro Armando Monteiro
lembrou que encampa essa causa
desde que era presidente da Con-
federação Nacional da Indústria
(CNI):
-- Nunca foi tão importante

para a vida do País, nummomen-
to de crise como esse, a aprova-
ção do projeto da Terceirização.
Precisamos melhorar o ambiente
de negócios e esse estatuto é da
mais alta relevância. Estou com-
prometido com essa atividade

fundamental para a economia do
Brasil.
O ministro prometeu apoiar a

luta pela regulamentação da Ter-
ceirização, comprometendo-se a
fazer uma ponte com outras áre-
as do governo e se oferecendo ao
Senado para dar seu testemunho
sobre a centralidade da atividade,
especialmente nesse momento de
crise.
O texto, aprovado como PL

4.330 na Câmara, virou PLC 30

no Senado e ainda apresenta
questões que precisam ser corri-
gidas, a partir da colaboração de
empresários, tomadores ou pres-
tadores, e trabalhadores ligados à
Terceirização.

O senador Romero Jucá
(PMDB-RR), um dos mais expe-
rientes estudiosos de matéria
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Ministro e senadores dizem que
Terceirização é vital para o País

Oministro Armando Monteiro e importantes lideranças do Senado estão
comprometidas com a Terceirização e prometem trabalhar por sua aprovação,

ajustando posições do projeto aprovado pela Câmara

Oministro Armando Monteiro recebe os líderes da Terceirização: “Essa atividade é fundamental para a economia do Brasil”

MINISTRO VAI À LUTA
COMPROMISSO
DOS SENADORES
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econômica no Senado, vice-

-presidente da Comissão de De-
senvolvimento Nacional, ao re-
ceber o mesmo grupo de líderes
da Terceirização, que lhe expôs a
preocupação com as emendas que
serão feitas ao PLC 30, também
foi enfático:

-- Não vamos aprovar um pro-
jeto que seja pernicioso ao País.
Examinarei com cautela o Projeto
sobre Terceirização que veio da
Câmara, verei as emendas a se-
rem apresentadas, o relatório do
senador Paulo Paim e ouvirei to-
das as demandas de empresários
e trabalhadores terceirizados. Co-
nheço o tema. Fiquem tranquilos,
pois iremos avaliar com muito
cuidado os interesses de todos os
setores.

A Comissão de Desenvolvimen-
to Nacional vai analisar em 2016
todos os projetos propostos na
Agenda Brasil, lançada no início
de setembro.

O presidente do Senado, Renan
Calheiros, explicou ao grupo de
lideranças da Terceirização que
inseriu o projeto na Agenda Brasil
“para dar celeridade à ideia”.

Vice-PresidentedaComissãode
Assuntos Econômicos do Senado
Federal (CAE) e titular da Comis-
são Especial do Desenvolvimento
Nacional (CDN), que avalia todos
os projetos da chamada Agenda
Brasil, o senador Raimundo Lira
(PMDB-PB) também defendeu
um debate mais profundo sobre
o texto em virtude de sua impor-
tância para os empreendedores e
para quase treze milhões de traba-
lhadores.

-- Vamos colaborar para um
projeto que seja efetivamente
um marco de segurança jurídica,
e que consiga dar um basta aos
impedimentos e sanções feitas
cotidianamente pelos órgãos do
Trabalho (MP do Trabalho, au-
ditores, etc). Darei meu apoio a
eventual projeto substitutivo, caso
um parecer contrário à Terceiri-
zação seja apresentado.

O senador Eunício de Oliveira
(PMDB-CE) acha que haverá um
bom entendimento com o relator
Paulo Paim: “Eu sempre disse que
proteger os trabalhadores é pro-
teger também empreendedores e
empresas. Eu acho que a gente vai
encontrar uma boa solução com
essa relatoria. Tenho origem nes-
se setor e conheço relativamente
bem os dois lados. A Terceiriza-
ção é regulamentada hoje pela
CLT e pela Súmula 331, que deixa
muitas dúvidas e está defasada. O
Ministério do Trabalho também
cria controvérsias em relação à
aplicação do que significa a con-

tratação direta, a indireta e o que
é contratação terceirizada”.

O senador é favorável à Tercei-
rização de parte do trabalho nas
empresas para eliminar dúvidas
entre atividades meio e fim: “Você
não pode ficar definindo isso, se-
não cada fiscal do Trabalho che-
gará com uma interpretação a seu
bel-prazer. Não temos como defi-
nir as profissões e o que pode ou

não ser terceirizado”.
O senador cearense, líder do

PMDB no Senado, acha que o tex-
to em análise no Senado precisa
de muitas correções: “Esse projeto
tem vários equívocos. O grande
problema da Terceirização está na
contratação. Não se pode assinar
um contrato de 30, 40 mil pessoas
por meio de um pregão eletrôni-
co, do qual participam empresas
invisíveis, sem qualificação algu-
ma, e depois a não efetivação das
empresas que entram sem a me-
nor condição - sem capital, sem
proteção ao trabalhador. Isso não
ajuda, é uma falsa transparência
do governo quando faz isso atra-
vés do pregão eletrônico”.

O senador emenda: “Vários
inescrupulosos, oportunistas, fi-

cam com os direitos trabalhistas
durante um ano para o 13º salá-
rio; um ano e 11 meses na ques-
tão de férias e de um terço de-
las, e depois fecham a empresa e
abandonam os empregados. Tem
de haver uma forma de proteção
dos empregados. E é isso o que
nos vamos fazer na regularização
do PLC 30. Estou muito atento a
isso”.

O Senado deve aprovar logo o
PLC 30, afirma Eunício Oliveira:
“Embora o Brasil esteja decres-
cente em números de emprego,
o setor de Terceirização se man-
teve nesses últimos meses. Há
uma angústia de toda a socieda-
de nessa questão da economia. E
nós defendemos que o País tenha
uma reanimação de sua atividade
econômica e possa voltar aos tri-
lhos. A regulamentação da Ter-
ceirização vai dar a oportunidade
de manutenção desses empregos
e a ampliação de outros”.

Depois de seguidas Audiências
com as lideranças do Senado, o
grupo de representantes da Ter-
ceirização passou a ter esperan-
ça de que não haverá retrocesso
nessa matéria.

Raimundo Lira promete: “Vamos colaborar para um projeto que seja efetivamente um marco de segurança jurídica”

EM BUSCA
DO EQUILÍBRIO

O QUE PODE,
O QUE NÃO PODE?
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Mais uma vez,
a larga frente
de serviços es-
p e c i a l i z a d o s ,

como tem sido caracterizada
a Terceirização, se defronta
com o desafio de ver o projeto
que a regula ter de atravessar
o corredor polonês do Con-
gresso Nacional (para quem
desconhece o termo, corredor
polonês é um caminho forma-
do por duas filas de pessoas
que se manifestam de forma
barulhenta na travessia de
parlamentares). O PLC 30 está
em vias de fazer esse percurso.
O senador Paulo Paim (PT-

-RS) foi designado relator do
Projeto e, desde que assumiu a
condição, tem dito a torto e a
direito que vai eliminar a figu-
ra da Terceirização. Fará um
substitutivo igualando os ter-
ceirizados aos efetivos. Coi-
sa de dois parágrafos. Vejam
bem. O que o senador quer
mesmo é visibilidade. Pois es-
quece ou despreza a natureza
de um serviço especializado,
realizado por grupos contra-
tados para realizar tarefas es-
pecíficas em uma empresa,
tendência cada vez mais forte
nas economias contemporâ-
neas.
O senador Paim caminha na

contramão dos sistemas pro-
dutivos. Viaja pelo País, con-
vocando militantes, promo-
vendo eventos de uma nota
só, ou seja, com a participação
combinada de grupos filia-
dos a centrais ou movimen-

tos contrários à Terceirização.
Realiza, assim, uma democra-
cia enviesada, particularizada,
unilateral.
Felizmente, sua arcaica vi-

são não obterá apoios totais
no Senado, eis que encontrará
perfis talhados a compreender
o escopo do PLC 30 e, mais
que isso, a procurar viabilizar
sob o ponto de vista da norma
uma situação que, há décadas,
existe no território nacional.
É inimaginável continuarmos
a ver, em pleno século XXI, a
mão dura do Ministério Pú-
blico do Trabalho punindo
empresas, denunciando tare-
fas e serviços terceirizados,
simplesmente por conta de
um viés interpretativo da sú-
mula 331, dispositivo comple-
tamente obsoleto. É um absur-
do atravessarmos a mais grave
crise da contemporaneidade

– a confluência das crises eco-
nômica, política, moral – com
graves danos à empregabilida-
de e ainda termos de conviver
com dispositivos inatuais, de-
fasados.
O senador Romero Jucá, ex-

periente no trato de matéria
econômica, e o senador Euní-
cio Oliveira, líder do PMDB
no Senado, são dois expoen-
tes que defendem um proje-
to para a Terceirização mais
coerente com a realidade bra-
sileira. A eles devem se juntar
senadores com visão moderna,
conscientes do papel dos servi-
ços especializados para a vida
produtiva. Esta é a nossa con-
vicção.
Por fim, duas observações.

Mais de 80% dos artigos do
PLC 30 referem-se a direitos
dos trabalhadores terceiriza-
dos. O professor José Pasto-

re, em audiência pública no
Senado, mostrou, de maneira
didática e peremptória, que
todos os direitos dos trabalha-
dores estão assegurados. Não
há nada que esteja fora dos
direitos garantidos pela legis-
lação do trabalho. O senador
Paulo Paim ficou em silêncio.
Sem perguntar ou objetar.

HORADE AVANÇAR
Gaudêncio Torquato

Gaudêncio Torquato consultor político,
jornalista e professor titular da USP

Shuterstock



INFORME PUBLICITÁRIO6    H  H  H Quinta-Feira, 26 De novembro De 2015   ab

Diretor da Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI) e presi-
dente do Conselho de Relações do
Trabalho da entidade, o empresá-
rio Alexandre Furlan atua como
representante do setor privado na
área trabalhista há mais de duas
décadas. É o atual vice-presidente
da Organização Internacional dos
Empregadores (OIE) para a Amé-
rica Latina – formada por 143
países – e representante da CNI
na Organização Internacional do
Trabalho (OIT), ambas com sede
em Genebra, na Suíça. Seus pon-
tos de vista:

P - Omarco regulatório tem sido
amplamente debatido no Senado
(PLC 30), depois da aprovação
do PL 4.330 pela Câmara dos De-
putados. Como está, o texto-base
atende às necessidades da indús-

tria em termos de segurança jurí-
dica?

AL - O principal avanço do
texto aprovado pela Câmara dos
Deputados é o fim da distinção
entre as chamadas atividades
meio e fim. Essa dicotomia está
superada e não se aplica mais
nos processos modernos de pro-
dução. O resultado desse enten-
dimento é um quadro de perma-
nente insegurança jurídica que

mais fomenta o recurso à Justi-
ça. Com a regulamentação, es-
pera-se consolidar, enfim, uma
regra harmônica, clara e muito
menos sujeita a interpretações
subjetivas. O que terceirizar ou
não deve ser uma escolha de
cada empresa, desde que seja
feito com responsabilidade. Há
ajustes que, na opinião da CNI,
precisam ainda ser negociados
e feitos para deixar o texto mais
objetivo. Mas houve avanços,

sobretudo nos dispositivos que
reafirmam os mecanismos da
Constituição e leis do trabalho
de proteção aos direitos do tra-
balhador.

P -Qual é a expectativa da CNI
em relação à votação do projeto
no Senado?

AL - O presidente da CNI, Ro-
bson Braga de Andrade, ao lado
de outros representantes de

Furlan: “Nenhuma empresa, no Brasil ou no mundo, é capaz de realizar todo o seu processo produtivo sozinha”

“O que terceirizar ou não deve
ser uma escolha de cada empresa”

A economia moderna
não admite mais a
divisão entre atividades
meio e fim, pois cada
empresário sabe de suas
necessidades.
O mais importante é
garantir todos os direitos
dos trabalhadores.
É o que diz Alexandre
Furlan, da CNI, nesta
entrevista.

Fotos: Miguel Ângelo
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setores econômicos, solicitou
ao presidente do Senado Renan
Calheiros a definição de um cro-
nograma de votação do projeto
de lei, devido a sua importância
para a melhora do ambiente de
negócios do País. A proposta foi
incluída na pauta de temas es-
tratégicos para a economia, um
reconhecimento à urgência de
se concluir a discussão de um
assunto que está há 17 anos em
debate no Congresso Nacional.
Havendo entendimento, nossa
expectativa é de que o projeto
seja votado em breve.

P - Em sua opinião, qual é a
efetiva contribuição da Tercei-
rização para o setor produtivo e
também para a economia brasi-
leira?

AL - Nenhuma empresa, no
Brasil ou no mundo, é capaz
de realizar todo o seu proces-
so produtivo sozinha. Para que
consiga competir no mundo
globalizado, ela busca parceiras
especializadas – na prestação de
serviço ou no fornecimento de
bens – capazes de realizar aque-
la etapa com mais eficiência. Es-
sas parcerias criam as condições
para que as empresas consigam
atender às necessidades do con-
sumidor pelo melhor preço.
Para milhões de micro e pe-
quenas empresas, por exemplo,
a Terceirização permite ao em-
preendedor delegar a uma par-
ceira mais consolidada uma ta-
refa que não tem estrutura para
realizar. Em todo o mundo fun-

ciona assim. É dessa forma que
podemos ampliar as chances de
sucesso dos nossos pequenos
negócios que, se prosperarem,
podem até vir a optar por rea-
lizar por conta própria aquele
processo que antes contratavam
de terceiros.

P - O setor industrial enfrenta
um período de retração. Este ce-
nário poderia ser diferente se a
Terceirização fosse utilizada com
mais segurança jurídica?

AL - É preciso preparar agora
o terreno para a retomada do
crescimento da economia, que
ocorrerá no futuro próximo.
Isso passa, inexoravelmente,
pela melhora do ambiente de
negócios do País, que exige re-
formas estruturais, como no sis-
tema tributário e na moderniza-
ção das leis do trabalho. Desde
o início do século, a produtivi-
dade brasileira pouco avançou
e perdemos terreno para nos-
sos principais concorrentes no
cenário global. A Terceirização
permite ganhos de eficiência,
com empresas trabalhando em

rede, cada uma fazendo o que
faz bem dentro de um processo
produtivo. Se as empresas brasi-
leiras puderem, como já ocorre
nos países de economia avança-
da, recorrer à Terceirização com
segurança jurídica, certamente
teremos avanços para melhorar
a competitividade da economia
do País.

P - A Terceirização enfren-
ta inúmeros obstáculos para ser
aprovada. Como destravar este
processo? Qual é o posiciona-
mento da CNI neste sentido?

AL - Há muita desinformação
acerca do tema. A maioria dos
bens que as pessoas utilizam
no dia a dia só existe a partir
de um processo de parceria en-
tre empresas, em que serviços e
bens são prestados e fornecidos
por terceiros. Nas economias
desenvolvidas, não existe a di-
cotomia entre as chamadas ati-
vidades meio e fim. As empre-
sas escolhem o que pretendem
terceirizar, de acordo com suas
estratégias de negócios, e são
cobradas pelo cumprimento dos
direitos do trabalhador, como
deve ser. A CNI tem trabalhado
para oferecer dados técnicos e
informações para mostrar que
a Terceirização é uma realida-
de mundial e que o Brasil deve
regulamentá-la de forma equi-
librada e clara, permitindo que
as empresas escolham o que ter-
ceirizar, desde que se faça com
responsabilidade e respeito aos
direitos do trabalhador.

“Desde o início do século, a
produtividade brasileira pouco
avançou e perdemos terreno no

cenário global”

As alterações legais pro-
postas pelo projeto que re-
gulamenta os contratos de
Terceirização são considera-
das pela Confederação Na-
cional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC)
como um marco importante
para a modernização das re-
lações de trabalho no Brasil
e representam um exemplo
concreto do benefício de-
corrente da especialização
profissional.
A entidade entende que o

processo produtivo é um sis-
tema em rede, em que cada
empresa contribui com uma
parcela de valor agregado –
que são insumos da produ-
ção – para formar o produ-
to final. Para isso, defende a
maior abrangência do proje-
to, que contempla atividades
meio e atividades fim.
Em fase de aprovação fi-

nal pelo Senado Federal, o
projeto de lei vai regular, em
28 artigos e 101 normas, os
contratos de Terceirização e
as relações de trabalho deles
decorrentes. A Confedera-
ção argumenta que a apro-
vação do projeto facilitará
a geração de empregos e o
aumento da produtividade,
sem prejuízo dos direitos
dos trabalhadores do País.

Para CNC,
projeto traz o
benefício da
especialização
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Decisões judiciais diminuem eficácia
dos serviços de proteção ao crédito

Recursos impetrados por devedores são cada vez mais
aceitos pela Justiça e prejudicam empresas em todo o Brasil

Subterfúgio utilizado por muitos consumidores e
empresas inadimplentes, a obtenção de limina-
res na Justiça proibindo a publicidade da negati-
vação de CPFs e CNPJs nos serviços de prote-
ção ao crédito, enquanto a dívida estiver sendo
questionada no Judiciário, está tornando inviável
a pesquisa nos chamados birôs de crédito.
“O juiz, quando decide favoravelmente ou não por
uma liminar, já verifica as condições mínimas ne-
cessárias para a sua concessão e, quando deter-
mina que os restritivos se abstenham de publicar
a negativação, age baseado no fato de a dívida
estar em litígio, ou seja, ainda passível de dúvidas
sobreasua legitimidade”, explicaoempresárioHa-
milton de Brito Junior, presidente do SINFAC-SP –
Sindicato das Sociedades de Fomento Mercantil
Factoring do Estado de São Paulo, entidade que
congrega 1.824 factorings e 176 securitizadoras
de crédito em todo o território paulista.
A decisão do magistrado, no entanto, pode ser
cassada mediante recurso, “uma medida judicial
dificilmente interposta, seja por falta de conheci-
mento a respeito ou, principalmente, de interes-
se por parte do credor”, lamenta o líder setorial.
“É justamente para desviar deste problema
que temos orientado os empresários do nos-
so segmento a visitar periodicamente o site do
Poder Judiciário e buscar pelo nome do saca-
do e do cedente, exatamente para identificar
a existência de demandas que, por ventura,
possam envolver sustações de protesto, por
exemplo, eclipsando com isso as informações
que deveriam constar na Serasa”, pondera o
consultor jurídico do SINFAC-SP, Alexandre
Fuchs das Neves.

Notificação
Paralelamente, as empresas que operam no es-
tado de São Paulo estão se mobilizando para re-
solver outro problema complexo – a Lei Estadual
nº 15.659/2015, que passou a valer novamente
após liberação do Tribunal de Justiça de São
Paulo (TJ/SP).
O dispositivo determina a notificação do devedor
por carta com Aviso de Recebimento (AR) pelos
Correios assinado à mão, e com prazo de 15 dias
para pagar ou apresentar suas razões de incon-
formidade. Este protocolo é devolvido ao reme-

tente com a assinatura de quem recebeu a corres-
pondência. Na prática, o devedor sabendo que vai
ser negativado, simplesmente não assina o AR.
A Lei Estadual nº 15.659/2015, de autoria do ex-
deputado Rui Falcão (PT), afronta o Código de
Defesa do Consumidor, e por isso está sendo
contestada por três Ações Diretas de Inconstitu-
cionalidade (ADIs 5224, 5252 e 5273) interpos-
tas no Supremo Tribunal Federal (STF), as quais
aguardam manifestação da relatora, ministra
Rosa Weber.
“Esta lei, apenas com efeito no estado de São
Paulo, não proíbe a publicidade de dívidas pro-
testadas, ao contrário, diz que este tipo de de-
manda pode ser divulgado sem a necessidade
de notificação do devedor, por considerar que o
protesto lavrado já contou com o ato, e a dívida
ajuizada conta com a citação do devedor”, acres-
centa o presidente Hamilton.

Reflexos econômicos no mercado
e no fomento comercial
A nova lei, que teoricamente seria para proteger
o consumidor, na prática vai onerá-lo ainda mais,
pois a alternativa para a negativação será o pro-
testo em cartório, cujos custos o consumidor/
devedor terá de absorver, o que representa, em
média, 8% do valor do título até R$ 10.000,00,
sendo que a negativação feita diretamente no
birô de crédito torna este custo inexistente.
O maior reflexo econômico, na insegurança da
informação, será a seletividade e restrição de
créditos, que segundo estudo da FEBRABAN,
pode reduzir até R$ 137,6 bilhões somente no
estado de São Paulo, tendo ainda como con-
sequência um aumento de juros de até 9% ao
ano, pois segundo o Banco Central, um terço do
spread bancário de juros corresponde à expecta-
tiva de inadimplência.
No fomento comercial, única modalidade no mer-
cado que concede crédito, mesmo para clientes

cedentes negativados, estas expectativas são
mais alarmantes, pois o setor trabalha no conceito
de risco sacado, ou seja, o crédito não é para quem
o tomou, mas para aquele que vai pagar a conta.
A matéria-prima para concessão do crédito ao
sacado são as informações das restrições exis-
tentes nos birôs de crédito, e se elas não apare-
cem, quer seja por liminares na justiça ou pela
não devolução do AR assinado, podem causar
um grande prejuízo a todo o setor e seus clientes
constituídos de pequenas e médias empresas.
O fomento comercial não trabalha com clientes
cedentes Pessoas Físicas e inexiste a relação de
consumo que esta lei quer proteger.
Segundo pesquisa do SINFAC-SP, uma empre-
sa média de factoring tem cerca de 40 clientes
cedentes, que podem até estar negativados, e
compram cerca de 1000 títulos de crédito por
mês de empresas sacadas, que absolutamente
não podem estar negativadas dentro do conceito
de risco sacado.
“É por acreditar na reversão da atual situação
que pode beneficiar somente o inadimplente em
prejuízo de toda sociedade, que devemos, sim,
lutar para derrubar estas barreiras, pois a aná-
lise de crédito está absolutamente prejudicada
para todos os setores”, reforça o presidente do
SINFAC-SP.

SINDICATO DAS SOCIEDADES
DE FOMENTO MERCANTIL FACTORING

DO ESTADO DE SÃO PAULO

Hamilton de Brito Junior, presidente do Sindicato
das Sociedades de Fomento Mercantil – Factoring do

Estado de São Paulo (SINFAC-SP)
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As críticas à
Te rc e i r i z a -
ção, segundo
o professor

especialista em relações
do trabalho José Pasto-
re, não têm fundamento;
por exemplo, que o Pro-
jeto de Lei em debate vai
precarizar o mercado e
revogar direitos traba-
lhistas: “Após uma análise
técnica do PL, da CLT, da
Constituição e de juris-
prudências, concluí que
os argumentos para des-
moralizar a proposta de
regulamentação não se
sustentam”.

Além da manutenção de
direitos já garantidos por
lei, como registro em carteira, férias,
13º salário e jornada semanal, o PLC
30 inclui a utilização de refeitório,
ambulatório, transporte e treinamen-
to: “O senador Paulo Paim, relator
atual, foi obrigado a concordar que
não há impedimento para que o PL
siga”. O professor mostrou todas as
vantagens do PLC 30 numa audiência
pública no Congresso em outubro.
Veja ao lado todos os gráficos de sua
exposição.

Pastore desmente críticas, como o
boato de que áreas essenciais da avia-
ção comercial seriam terceirizadas,
como os pilotos. Ou ainda, quando
dizem que a Terceirização pagaria sa-
lários 30% mais baixos:

-- Esta afirmação tem base na com-
paração entre as médias de salários da
Terceirização e da contratação direta.
Um equívoco, pois a maioria dos ter-

ceirizados está em cargos sem exigên-
cia de alta qualificação, com salários
menores.

Com base nos dados da Rais, a dife-
rença entre a remuneração de traba-
lhadores terceirizados e empregados
diretos da mesma categoria fica em
torno de 3%.

Na sua avaliação, as centrais sindi-
cais temem perder a arrecadação com
a Terceirização: “Para eles, interessa
manter o status quo. Quando perce-
bem que trabalhadores da sua base
serão contratados por uma prestado-
ra de serviços, a arrecadação desta ca-
tegoria pode, eventualmente, mudar
de base”. A inércia, por conta disso,
arrasta por quase vinte anos as dis-
cussões em torno da regulamentação.

O professor aborda o tema no livro
“Terceirização: necessidade da eco-
nomia e desafio para o direito”.

As críticas não
se sustentam,
afirma Pastore

Pastore: a comparação entre médias
salariais é um equívoco
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Reconhecer a Terceiri-
zação significa com-
preender o processo
de evolução do mundo

do Trabalho e o evidente distan-
ciamento do modelo clássico do
emprego, originalmente pautado
na bilateralidade. A triangulação
das relações trabalhistas foi uma
adequação natural aos novos tem-
pos e às necessidades econômicas.
Porém, tão incompreendida, pro-
vocou conflitos e amarras que im-
pedem o avanço do marco regula-

tório da Terceirização.
O Projeto de Lei 4.330/2004,

de autoria do deputado Sandro
Mabel (PL-GO), depois de idas e
vindas, debates tripartites – go-
verno, empresas e trabalhadores
- e emendas, foi aprovado pela
Câmara dos Deputados no início
deste ano. No Senado Federal, o
texto-base foi recebido como Pro-
jeto de Lei da Câmara 30, de 2015
(PLC 30/2015), e aguarda análise
da Comissão Especial do Desen-
volvimento Nacional no Senado.

A pedido do deputado fede-
ral Romero Jucá (PMDB-RR), o
PLC 30 foi apensado ao Projeto
de Lei do Senado nº. 87, de 2010,
de autoria do senador Eduardo
Azeredo, que também estabelece
diretrizes para a Terceirização. Os
dois textos passam a tramitar em
conjunto.

Para Ermínio Alves de Lima
Neto, assessor para Assuntos Le-
gislativos da Central Brasileira do
Setor de Serviços (Cebrasse), o
PLS 87/2010 está mais adaptado
às necessidades do País neste mo-
mento: “O projeto, principalmente
após as melhorias feitas pelo subs-
titutivo apresentado pelo então
senador Armando Monteiro, per-
mite a contratação de terceiros e
o desenvolvimento de parcerias, e
ao mesmo tempo assegura direitos
aos trabalhadores e concede ga-

rantias ao tomador de serviços, fa-
tores essenciais para o mundo glo-
balizado e altamente competitivo”.

O principal motivo de insistir
na aprovação de um marco regu-
latório eficiente para a Prestação
de Serviços Terceirizáveis é elimi-
nar o vácuo jurídico ao qual estão
sujeitos trabalhadores e empresá-
rios. Para Lima Nato, “o PL 4.330,
agora PLC 30, em princípio atende
da melhor maneira a todos os seg-
mentos. Mas o PLS 87 é mais van-
tajoso para o País. O que importa é
termos segurança jurídica”.

Nos dois projetos de lei o
trabalhador está amparado dupla-
mente (pela prestadora de serviços
e pela contratante) e tem garantia
de boas condições laborais, o que
desconstrói por completo os ar-
gumentos sobre precarização do
trabalho.

Dois projetos para fazer o País
avançar no mercado de trabalho

Regulamenta a Terceirização
no âmbito da administração
pública

Caso haja falência da
contratada ou falta de
acompanhamento do fiel
cumprimento das obrigações
trabalhistas pela contratante, a
responsabilidade passa a ser
solidária e não mais subsidiária

A contratante tem autonomia
para decidir quais áreas
terceirizar

Não se aplica à administração
pública

A responsabilidade da
contratante é solidária
em relação às obrigações
trabalhistas e previdenciárias
devidas pela contratada

A redação atual do projeto leva
a crer que a empresa tomadora
pode terceirizar “parcelas” de
determinados setores, o que na
realidade não pode ocorrer

PLS 87/2010 PLC 30/2004

VEJA QUAIS SÃO AS
PRINCIPAIS DIFERENÇAS ENTRE

OS DOIS PROJETOS

Shuterstock
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Ofinal de 2015 fica-
rá marcado pela
maior onda de fu-
gas na Fundação

Casa dos últimos dez anos. E os
motivos que levam a este qua-
dro de calamidade são antigos
conhecidos, tanto do governo
quanto das entidades que defen-
dem os interesses da segurança
privada: os falhos processos de
licitação pública para a contrata-
ção de empresas.
De acordo com dados da Fun-

dação Casa e do Ministério Pú-
blico, até o dia 25 de outubro
deste ano foram registradas fugas
de 528 menores, número supe-
rado pela última vez em 2005,
que registrou 775 fugas. Na raiz
da crise que se intensificou em
2015, tem-se a falência da em-
presa de segurança que atendia à
Fundação. Segundo o presidente
do Sindicato das Empresas de Se-
gurança Privada, Segurança Ele-
trônica e Cursos de Formação do
Estado de São Paulo (SESVESP),
João Palhuca, é o atestado de que
os pregões para a contratação
de empresas são falhos: “O SES-
VESP alerta para essa realidade
há anos. Como a lei favorece a
contratação de quem oferece o

menor preço, muitas companhias
entram no pregão e colocam pre-
ços inexequíveis, que sequer pa-
gam os funcionários. Com isso
não conseguem prestar um ser-
viço de qualidade e podem che-
gar à falência, como foi o caso da
empresa que atendia a Fundação
Casa”.
O SESVESP e a ABREVIS (As-

sociação Brasileira das Empre-
sas de Vigilância e Segurança) e
a FETRAVESP (Federação dos
Trabalhadores em Segurança e
Vigilância Privada, Transporte
de Valores, Similares e Afins do
Estado de São Paulo) enviaram
ao governador do Estado de São
Paulo, Geraldo Alckmin, e ao
presidente do Tribunal de Justiça
de São Paulo, José Renato Nali-
ni, um ofício em que expõem os
motivos pelos quais as entidades
discordam da política instaurada

pelo Estado para a segurança de
órgão públicos.
A solução para a questão teria

início com a reformulação da
lei n 8.666, de 1993, que regula-
menta as licitações. Esta deman-
da deveria ser encaminhada ao
Congresso com apoio da socie-
dade, mas a resposta para o pro-
blema é outro disparate e vem
do governo estadual, dando aos
policiais a possibilidade de atu-
arem como seguranças em seus
horários de folga nos órgãos pú-
blicos, prática que vem sendo
chamada de “bicos oficiais” das
polícias civil e militar. “E tudo
porque o Estado não sabe esco-
lher uma das centenas de empre-
sas de segurança confiáveis para
lhe prestar trabalho. Para eco-
nomizar alguns trocados, perde
milhões e ainda deturpa a finali-
dade da instituição policial. Sim-

ples assim”, defende Percival Ma-
ricato, advogado do SESVESP.
Alémde colocar os policiais em

jornadas de trabalho inviáveis, a
prática não garante a economia
propagandeada pelo governo es-
tadual. Não há dúvidas de que
essa nova relação entre o Estado
e os policiais, estes trabalhando
fora do expediente, será conside-
rada relação de trabalho. Haverá
juízes que condenarão o erário
a responder pelos descansos in-
trajornada, periculosidade, ho-
ras extras com adicionais no-
turnos, FGTS, 13º, férias, vales
alimentação e transporte e etc.
A ilegalidade administrativa
ainda renderá inúmeros pro-
cessos trabalhistas, que levarão
o Estado a pagar indenizações
vultosas no longo prazo.
Além disso, os policiais terão

que dobrar seus expedientes
para que consigam um salário
digno, o que prejudicará as suas
funções em ambas as ativida-
des. O setor de segurança e o
Estado perdem mutuamente, já
que a ação não resolve a prin-
cipal questão que produz esses
terríveis resultados: a ineficiên-
cia na contratação de serviços
pelo governo.

Fugas na Fundação Casa, resultado de
falhas nas licitações do governo estadual

Na maior onda de fugas da Fundação Casa nos últimos dez anos, entidades da
segurança privada e SESVESP solicitam ao governo que reveja licitações

Divulgação
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Vander Morales,
presidente da Fenaserhtt e
do Sindeprestem

No Brasil vive-se um dia de
cada vez, tamanhos os obstácu-
los a enfrentar. A fase de incer-
tezas no campo político-eco-
nômico, apesar de difícil para
a população, é um momento
oportuno para persistirmos na
aprovação do marco regulatório
da Terceirização, que emprega
quase treze milhões de pessoas.
Os próximos tempos, no

que depender das lideranças
empresariais, serão melhores.
Nossos esforços continuarão
direcionados para uma regu-
lamentação que atenda às ne-
cessidades do setor produtivo
nacional, protegendo juridica-
mente empresas prestadoras de
serviços, contratantes e traba-
lhadores.
A melhor via, sem dúvida, é

a do diálogo. Em mais de duas
décadas de tentativas de aprovar
uma lei para regulamentar o
setor, as conversas forammuitas

e os avanços também. Mas sem
conclusão. Chegou a hora. O
Brasil não tem mais como espe-
rar. Manteremos acesa a espe-
rança

Rui Monteiro Marques,
presidente do Seac

Mais um ano se vai e a re-
gulamentação da Terceirização
fica para trás, como se pouca ou
nenhuma importância tivesse.
Neste ano de 2015 muito se fa-
lou, no governo e no Congres-
so, e todos do setor acreditavam
numa solução para dar seguran-
ça aos empresários, cansados de
malhar em ferro frio. A Tercei-
rização não tem volta.
Ela reúne empresas especia-

lizadas, os funcionários são
capacitados para que nada seja
feito por amadores. O serviço
terceirizado exige profissionais
competentes e felizes, verifican-
do se o empregado tem a sua
Carteira de Trabalho assinada e
todos os benefícios exigidos por
lei.

Tudo isso já foi exaustivamen-
te exposto. Resta a esperança
de que entendam, de uma vez
por todas, a importância da
atividade e a regulamentem.
Vamos aguardar 2016 para co-
memorar.

Paulo Lofretta,
presidente da Cebrasse

As quase 80 federações,
sindicatos e associações que
integram a Diretoria Nacional
da Cebrasse têm alta expecta-
tiva de que no ano que vem o
Senado aprove o projeto de lei
sobre Terceirização.
Ao projetar uma redução de

2% e 3% no PIB da atividade
em 2015, com queda de R$ 5 bi-
lhões no faturamento, acredito
que empresários do setor se res-
sentem também da morosidade
com que seus pleitos são condu-
zidos no Legislativo.
Além da falta do marco

regulatório, sentimos falta de

maior flexibilidade da lei tra-
balhista, pois as folhas de paga-
mento normalmente consomem
mais de 70% do faturamento das
empresas

João Eliezer Palhuca,
presidente do Sesvesp

Uma entidade vive da repre-
sentação de sua categoria, pro-
movendo lutas e conquistando
vitórias. Nossa determinação,
frequência e constância no de-
bate dos assuntos que nos são
caros manifestam o dever de ser
do SESVESP, como sindicato
forte, conhecido e atuante.
Em 2015, a Segurança Priva-

da Paulista teve papel destacado
nas ações junto à FENAVIST,
com o empresariado mobiliza-
do e ativo para defender e avan-
çar com o Estatuto da Seguran-
ça Privada. Nossa perspectiva
para o próximo ano é de poder
contar novamente com seu o
envolvimento nessa incansável
batalha

Entidades esperam que
Senado aprove a lei em 2016

Os presidentes de quatro das maiores entidades de serviços terceirizados do País esperam
que o Senado, finalmente, aprove o PLC 30 para regulamentar a Terceirização no País
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