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Proposta radical de terceirização deve avançar  
 
Por Vandson Lima e Raphael Di Cunto  
Presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, Eunício Oliveira (PMDBCE) e 
Rodrigo Maia (DEMRJ) entraram em acordo para acelerar a regulamentação da 
terceirização nas relações de trabalho. Será dada prioridade ao projeto de lei que 
atualmente está na Câmara e que permite a terceirização para todas as atividades da 
empresa. O projeto em discussão no Senado, cujo relator é o senador Paulo Paim (PTRS) 
não será pautado no plenário. Paim é contra a terceirização da atividadefim e pretendia 
emplacar essa mudança em seu substitutivo. "Conversei com Rodrigo Maia e o projeto 
deles está muito mais adiantado. Disse a ele que não temos nenhuma vaidade [em votar o 
projeto que tramita no Senado] e o presidente da Câmara se comprometeu a colocar em 
regime de urgência", contou Eunício.  
 
Atualmente, a proposta está na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, 
mas será acelerada por Maia. O relator, Laércio de Oliveira (SDSE), disse ao Valor ter sido 
procurado por Eunício e não vê problemas em levar a matéria direito ao plenário. Como o 
texto tem origem na Câmara e já passou pelo Senado, os deputados não podem mais 
modificar o texto, apenas confirmar ou rejeitar as mudanças feitas pelos senadores.  
 
A proposta assusta sindicatos de trabalhadores. Além de permitir a terceirização da 
atividadefim  aquela para a qual a empresa foi criada , não salvaguarda, alegam, os 
direitos da mão de obra subcontratada. Não há, por exemplo, regras para tentar diminuir a 
'pejotização'  recontratados como pessoa jurídica, sem direito a férias ou 13º salário.  
 
O texto nas mãos de Paim, que deve ser engavetado, autoriza a terceirização, mas foram 
negociadas salvaguardas ainda no governo de Dilma Rousseff: uma 'quarentena' entre a 
demissão de um funcionário no regime de CLT e a contratação dele como pessoa jurídica 
(PJ), recolhimento antecipado de parte dos encargos trabalhistas, com responsabilidade 
solidária da empresa contratante se estes não forem pagos, e a representação pelo 
sindicato da categoria.  
 
Atendendo a um pedido dos governadores que foram a Brasília ontem, Eunício anunciou 
ainda que o Senado voltará a analisar na semana que vem o projeto que permite à União, 
Estados e municípios venderem ao mercado financeiro créditos que têm a receber de 
contribuintes, a chamada securitização de dívidas.  
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Sem acordo sobre os termos da proposta, o Senado acabou por rejeitar o texto substitutivo 
apresentado em dezembro. Fezse à época um acordo para que a securitização voltasse a 
ser discutida em comissões, nos moldes da proposta original e com realização de 
audiências públicas. Eunício deu a entender que trabalhará para acelerar esse trâmite.  
 
Originalmente, o projeto de José Serra (PSDBSP), atual ministro de Relações Exteriores, 
prevê que 70% da receita decorrente da venda de dívidas já reconhecidas seja usada para 
amortização de dívida pública fundada e aporte em fundos de previdência. Os 30% 
restantes seriam destinados a investimentos. Os parlamentares discordam e querem mais 
dinheiro para investir nos Estados, enquanto o Ministério da Fazenda que defende o uso 
dos recursos para abatimento de dívidas. 
 
 
 

STF deixa decisão sobre terceirização para novo min istro  
 
Por Beatriz Olivon  
O novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) vai decidir se a administração pública 
deve arcar, de forma subsidiária, com os encargos trabalhistas que não foram pagos por 
empresas terceirizadas. O julgamento, em repercussão geral, ficou empatado após o voto 
da presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia, na sessão de ontem. 
 
Há cerca de 50 mil processos paralisados no país aguardando o julgamento. Com o 
empate, a ministra decidiu suspender a análise para que seja concluída com o voto do 
novo ministro. O indicado do presidente Michel Temer, Alexandre de Moraes, ainda 
precisa passar por sabatina no Senado.  
 
A presidente do STF poderia desempatar o julgamento, com base no regimento interno, 
usando o "voto de minerva", conforme o ministro Marco Aurélio Mello sugeriu na sessão. 
Porém, Cármen Lúcia respondeu que anda "pouco minerva" ultimamente e preferia 
aguardar o novo integrante. Segundo ela, o tema é extremamente sensível.  
 
No processo, a União recorre de uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e 
contesta a possibilidade de responsabilização subsidiária da administração pública em 
caso do inadimplemento de verbas trabalhistas por parte de empresa terceirizada.  
 
A relatora do caso, ministra Rosa Weber, rejeitou o recurso da União. Para ela, a 
administração pública deve ser responsabilizada subsidiariamente, mas apenas se tiver 
falhado em seu dever de fiscalizar. O ônus de provar o dever fiscalizatório deve ser da 
própria administração pública. O assunto já esteve no Plenário do Supremo em 2010, em 
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uma ação declaratória de constitucionalidade (ADC). Na ocasião, a Corte declarou 
constitucional dispositivo da Lei nº 8.666 (Lei de Licitações), de 1993, que afasta a 
transferência de responsabilidade à administração pública em caso de inadimplência de 
terceirizada. Em seu voto, a relatora disse que estava mantendo o entendimento anterior 
do Supremo, pois reconhecia a constitucionalidade do dispositivo. Os ministros Edson 
Fachin, Luís Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello acompanharam 
Rosa Weber.  
 
Já Luiz Fux, Dias Toffoli, Marco Aurélio e Gilmar Mendes divergiram. De acordo com o 
voto de Fux, foi intenção do legislador excluir a responsabilidade subsidiária da 
administração pública. Na sessão de ontem, a ministra Cármen Lúcia acompanhou a 
divergência. Para a magistrada, não foi comprovada, pela empresa, a responsabilidade da 
administração pelo descumprimento da legislação trabalhista. Por isso, para a ministra, o 
TST não teria aplicado a decisão na ADC.  
 
Caso aceito, o pedido deixaria a União em situação diferente em relação ao setor privado, 
segundo a advogada trabalhista Karine Loshiavo, do escritório Peixoto e Cury. A Súmula 
331 do TST diz que as empresas privadas podem ter que responder por encargos 
trabalhistas não pagos por terceirizadas. A advogada acredita que a tendência do indicado 
para o STF, Alexandre de Moraes, é acompanhar a divergência, tendo em vista sua 
formação na área de direito constitucional. 
 
 

DESTAQUES 
 
Jornada de trabalho  
 
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) reconheceu a legitimidade do Ministério Público do 
Trabalho para ajuizar ação civil pública contra a prorrogação excessiva da jornada de 
trabalho dos empregados da Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo 
(Supero). Embora apenas uma empregada tenha sido encontrada nessa situação, a 
relatora do caso (RR271360.2011.5. 02.0040), ministra Maria Helena Mallmann, explicou 
que a ação se destina, em última análise, à proteção de interesses comuns a um grupo de 
trabalhadores que prestam serviços para o estabelecimento. A ação foi proposta depois 
que a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de São Paulo lavrou três autos 
de infração e instaurou inquérito civil público para que a empresa se abstivesse de 
prorrogar a jornada normal além do limite de duas horas diárias sem qualquer justificativa 
legal, e que concedesse no mínimo 11 horas consecutivas para descanso entre duas 
jornadas de trabalho. 
 
(Fonte: Valor Econômico dia 16/02/2017) 
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Confecções brasileiras se preparam para nova batalh a com os 
importados 
 
A desvalorização do dólar frente ao real nas última s semanas voltou a preocupar a indústria local, 
mas empresas já adotam estratégias para elevar a co mpetitividade e garantir novas encomendas 
 
São Paulo - A indústria brasileira de vestuário já está se preparando para uma nova 
rodada de disputas com os importados. Depois de serem beneficiadas pela alta do dólar 
em 2016, as fabricantes estão preocupadas com o recuo da moeda estrangeira nas 
últimas semanas. 

"O dólar hoje é um fator preocupante, porque pode facilitar importações e dificultar 
exportações. No patamar atual não é adequado para a competitividade do País", disse o 
presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit), Fernando 
Pimentel. A cotação do dólar nesta semana variou entre R$ 3,10 e R$ 3. Em fevereiro do 
ano passado, a moeda chegou a R$ 4. 

A fabricante de roupas infantis e femininas Fakini não assume compromissos com prazo 
maior que três meses, para minimizar a exposição aos riscos da variação cambial. "Como 
o dólar oscila muito, ficamos reféns disso para fazer planos de longo prazo, inclusive 
exportação", explicou o diretor comercial da empresa, Francis Fachini. 

No último ano, o faturamento da Fakini cresceu 8%, ante uma meta de 20% e o volume 
avançou cerca de 5%. As exportações, embora não respondam por parte significativa das 
vendas, tiveram alta de 40% em 2016, beneficiadas pelo câmbio favorável. 

"As empresas fizeram ajustes na produção, no fluxo de caixa e nos produtos para a 
exportação e principalmente para atender ao mercado local, que empobreceu, mas com 
três anos de desaceleração na atividade econômica, ainda teremos um mercado difícil no 
início desse ano", comentou o dirigente da Abit. 

A estratégia da Fakini para ampliar as vendas no ano passado, além da exportação, que é 
um projeto de longo prazo dos gestores, incluiu o lançamento de uma linha feminina e 
roupas infantis mais baratas. 

"Essa demanda por produtos de menor preço veio dos nossos clientes, que queriam itens 
mais competitivos. Já a linha feminina nós voltamos a fazer para ajudar a incrementar as 
vendas", contou Fachini. 
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Este ano, a fabricante vai manter a mesma estratégia adotada no ano passado e espera 
ampliar em 25% o faturamento, chegando a 8 milhões de peças produzidas no ano. 

"Um investimento grande para este ano é uma máquina de estamparia, que entra em 
operação em março. Com isso, vamos deixar de terceirizar essa etapa, reduzindo custos e 
o tempo para entrega de produtos", citou o diretor da Fakini. 

A TVZ, marca de roupas com produção e lojas próprias, além de franquias, também está 
apostando na redução de custos para manter a competitividade do produto nacional. 

"Tentamos trabalhar com importados, mas o consumidor sente a diferença e sempre 
recuamos. Agora o desafio tem sido entregar produtos finais com preço igual ou menor 
que os concorrentes, mas com custos de produção que continuam subindo", disse um dos 
sócios da TVZ, Rafael Zolko. 

Para Pimentel, da Abit, o principal desafio para as indústrias neste ano é encontrar 
estímulos que façam o brasileiro voltar a gastar com roupas. "Mas se todo mundo investir 
só nos básicos, vamos acabar com uma guerra de preços que não é boa para o mercado", 
observou ele. 

Segundo o dirigente, este ano os importados voltarão a crescer no Brasil, com alta 
estimada de 10%. "Mas isso será sobre uma base fraca, porque em 2016 os importados 
caíram quase 50%", citou Pimentel. 
 
Roupa íntima 

A fabricante de meias Loa sabe que os produtos vindos de fora voltarão a pressionar uma 
fatia do mercado que a empresa conquistou em 2016. Para evitar o avanço dos 
concorrentes, a aposta é a diferenciação do portfólio tanto na marca própria e na agilidade 
da entrega ao varejo nas linhas para magazines - lojas de departamento, de artigos 
esportivos e calçados - e private label. 

"Vamos começar a fechar as encomendas do segundo semestre a partir de abril, mas 
estamos confiantes em manter nossa participação de mercado conquistada em 2016. E 
esperamos operar com uma média de 95% da capacidade instalada neste ano", afirmou o 
diretor da Loa Anísio Rausch Filho. 

O tempo de resposta da empresa aos pedidos, lembrou o executivo, está em 40 dias, 
enquanto os concorrentes chineses levam 100 dias para entregar encomendas. "Elevamos 
um pouco o estoque para garantir essa redução de tempo." 

Rausch Filho espera produzir 780 mil pares de meia neste ano, com 60% da produção 
destinada a magazines, 25% para a coleção própria e 15% para private label. "Hoje só não 
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amplio mais a produção porque falta capital de giro para financiar a expansão, com os 
juros ainda muito elevados", acrescentou o executivo. 

Jéssica Kruckenfellner 

 
 

TRT decide acabar com demissão imotivada 
 
Tribunal do Espírito Santo gerou insegurança jurídi ca ao aceitar Convenção da OIT de 1992 em 
processo trabalhista e depois voltar atrás, colocan do mais pressão sobre o Supremo e o Congresso 
 
São Paulo - O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) decidiu que uma empresa só pode 
demitir um trabalhador se apresentar uma justificativa clara para o desligamento. O 
entendimento visava atender ao pedido de um trabalhado inconformado com a sua 
demissão. 

No julgamento da reclamação trabalhista, o tribunal aceitou a validade da polêmica 
Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), da qual o Brasil é 
signatário desde 1992, que proíbe a demissão imotivada. A Justiça capixaba ainda editou 
a Súmula 42, fazendo a decisão valer para todo o Espírito Santo. O documento ainda 
declarou a inconstitucional um Decreto de 1996, que invalida a norma da OIT. 

No entanto, segundo o advogado do Chagas Advocacia, Fernando Biagionia, após a 
celeuma provocada pelo caso, a cúpula do TRT se reuniu e voltou atrás. "Houve muita 
pressão política e jurídica do País inteiro, devido ao temor de o precedente se espalhar 
para outros tribunais", explica. 

O sócio da área trabalhista do L.O. Baptista Advogados, Fabio Chong, observa que a 
legislação trabalhista prevê a possibilidade de dispensa quando o empregador quiser, 
desde seja paga a multa sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).  

Para Chong, se a regra da OIT fosse adotada, o ambiente de negócios do País pioraria 
muito, com um aumento da judicialização e da burocracia demissional. "O empregado 
poderia recorrer à Justiça do Trabalho, dizendo que não concorda com a decisão da 
empresa. Ou seja, a demissão precisaria ser ratificada pelo juiz", expressa. 

O problema, na opinião do advogado, é que a decisão do TRT do Espírito Santo aumentou 
a insegurança jurídica, já que a medida durou quatro meses e quem foi demitido nesse 
período pode pedir para que seja aplicada a norma da OIT.  

"A pior situação que surge desse cenário é a falta de regra e a oscilação da 
jurisprudência", avalia Fabio Chong. 
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Discussão parada 

Um padrão definitivo para acabar com qualquer dúvida e encerrar o debate depende do 
Supremo Tribunal Federal (STF) ou do Legislativo.  

De acordo com Chong, o primeiro está perto de pacificar o caso de maneira negativa para 
as empresas, enquanto o segundo está em completo silêncio sobre o tema. 

No Supremo, foi adiado por um pedido de vista do ministro José Dias Toffoli o julgamento 
de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) contra o decreto presidencial de 1996, 
que suspendeu a validade da Convenção 158.  

Conforme a Adin, a decisão de seguir o acordo da OIT deveria ter passado pelo 
Congresso. "Atualmente, são cinco votos a favor da inconstitucionalidade e dois contra a 
Adin.  

A tendência é o STF declarar inconstitucional e criar um ambiente de negócios 
insuportável", avalia o especialista do L.O. Baptista. 

A única maneira de o resultado ser positivo para os empresários, segundo Chong, é se o 
Congresso se manifestar e decidir pela validade do decreto que suspendeu a Convenção 
da OIT.  

Contudo, o Legislativo não chegou a votar o tema em mais de 20 anos. 

O cenário só não é mais obscuro para as empresas, porque outros países nos quais vigora 
a necessidade de justificativa para a demissão de funcionários não tiveram uma 
judicialização tão expressiva quanto a que esperam os especialistas brasileiros.  

"O dinamismo da relação de trabalho acaba permitindo a dispensa do empregado", 
defende o O sócio da área trabalhista do Mattos Filho, Dario Rabay. 

Ricardo Bomfim 

 
 
 
 
 
 
(Fonte: DCI dia 16/02/2017) 


