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Senado terá de decidir
entre duas visões de
terceirização
O Senado terá de decidir entre duas visões
opostas de terceirização, previstas em propostas
que tramitam na Casa. Em contraposição ao
Projeto de Lei da Câmara (PLC) 30/2015, que
permite uma terceirização ampla, o senador
Randolfe Rodrigues (Rede-AP) apresentou o
Projeto de Lei do Senado (PLS) 339/2016, que
consagra o entendimento do Tribunal Superior do
Trabalho (TST) de que a terceirização só poderá ser
feita em atividades-meio.
O projeto da Câmara dos Deputados chegou
ao Senado em 2015 e aguarda a leitura de um
requerimento do senador Paulo Paim (PT-RS) para
que tramite em conjunto com outra proposta sobre
o tema, de autoria do senador licenciado Marcelo
Crivella, o PLS 300/2015. Após ouvir críticas das
centrais sindicais ao projeto aprovado pela
Câmara, que foi discutido em diversas audiências
no Senado, Randolfe decidiu apresentar uma
alternativa.
Ambos os projetos estabelecem um marco
legal para esse tipo de contratação nas empresas,
que não se aplica à administração pública. O que
diferencia os dois projetos é, basicamente, a
extensão desse tipo de contrato.
A proposta de Randolfe só considera lícito o
contrato quando a terceirização estiver

relacionada às atividades-meio da contratante, que
ele chama de "não inerentes", ou em caso de
trabalho temporário. A da Câmara estabelece
como limite apenas qualificação técnica para a
prestação do serviço contratado e capacidade
econômica compatível com a sua execução.
Conforme o texto aprovado pelos deputados, o
prestador de serviço poderá executar qualquer
parcela das atividades da empresa.
Vedações - O projeto de Randolfe leva em
conta a Súmula 331 do TST, que declara ilegal a
contratação de trabalhadores por empresa
interposta, exceto em caso de trabalho
temporário. Outra exceção, prevista tanto na
súmula como no projeto do senador, é a
contratação de serviços de vigilância e de
conservação e limpeza, bem como a de serviços
especializados ligados à atividade-meio.
O projeto do senador veda a chamada
quarteirização, quando o prestador de serviços
contrata outra entidade para fornecer pessoal
necessário à execução do contrato. Proíbe também
a terceirização por pessoas físicas, ainda que
profissionais liberais ou produtores rurais, tanto na
condição de contratantes quanto de contratadas.
O projeto da Câmara permite a essas pessoas que
sejam contratantes de serviços terceirizados.

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria da Construção e do Mobiliário
Endereço: SHCGN/CLN Quadra 710 Bloco H Loja 56 – Asa Norte – Brasília/DF CEP: 70.750-538
Fone: (61) 3037-3154 | Fax: (61) 3034-5128

A proposta de Randolfe estabelece a
representação sindical pelo sindicato da categoria
profissional predominante no âmbito da empresa
contratante dos serviços. Prevê ainda isonomia
salarial entre trabalhadores terceirizados e efetivos
da empresa contratante.
Responsabilidades - Os projetos da Câmara
e de Randolfe coincidem ao atribuírem à
contratante a responsabilidade solidária em
relação às obrigações trabalhistas e previdenciárias
eventualmente devidas pela contratada. Essas
obrigações são pagamento de salários, adicionais,
horas extras, repouso semanal remunerado, 13º
salário, férias, vale-transporte, Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS) e contribuições
previdenciárias.
O PLC 30/2015 foi encaminhado pela Mesa
à Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional,
onde é relatado por Paulo Paim. O PLS 339/2016 foi
enviado à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ), onde aguarda designação de
relator.
Fonte: Agência Senado

Sindicato consegue
substituir imposto sindical
por contribuição negocial
aprovada em assembleia
A Segunda Turma do Tribunal Superior do
Trabalho determinou que a Cooperativa de
Eletrificação e Desenvolvimento Rural da Região de
Novo Horizonte (SP) se abstenha de descontar de
seus empregados o valor da contribuição sindical
compulsória relativa à cota-parte do Sindicato dos
Trabalhadores na Indústria de Energia Elétrica de

Campinas. Ao prover recurso do sindicato, a Turma
entendeu que é possível ao sindicato renunciar à
sua parte do antigo imposto sindical, recolhendo,
em seu lugar, a chamada contribuição negocial,
aprovada em assembleia geral pela categoria.
Contribuição Negocial - Na ação, o
sindicato (que também apresentou pedido
semelhante em relação a 70 empresas) informou
que desde 1941 representa os eletricitários de uma
base territorial que abrange 483 municípios
paulistas, entre eles os empregados da
cooperativa, e que a categoria instituiu livremente,
em assembleia geral, a criação da contribuição
negocial, em substituição ao imposto sindical.
Assim, afirmou não ter interesse na contribuição
compulsória, que, a seu ver, viola o artigo 8º, inciso
I, da Constituição Federal, que consagra o princípio
da autonomia e da liberdade sindical.
O juízo da 1ª Vara do Trabalho de Campinas
julgou procedente o pedido, mas o Tribunal
Regional do Trabalho da 15ª Região reformou a
sentença com o entendimento de que a
contribuição sindical prevista nos artigos 578 e
seguintes da CLT tem caráter de tributo e deve
observar as normas gerais de Direito Tributário.
Ao recorrer ao TST, o sindicato insistiu que,
com base no princípio constitucional da liberdade
e da autonomia sindical, não poderia haver
imposição de contribuição sindical compulsória.
Sustentou ainda que, segundo o artigo 7º da Lei
11.648/2008, a contribuição compulsória vigora
até que lei discipline a contribuição negocial,
vinculada à negociação coletiva e à aprovação da
assembleia da categoria, o que já ocorreu no seu
caso.
O relator do recurso, ministro Augusto
César Leite de Carvalho (foto), observou em seu
voto que a contribuição sindical prevista nos
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artigos 578 e seguintes da CLT não pode se
dissociar do modelo corporativo, "com inspiração
na doutrina fascista que concebia o sindicato como
um órgão do Estado totalitário". Assinalou ainda
que, para que se reconheça o caráter tributário da
contribuição compulsória, é necessário que o
sujeito ativo da relação tributária seja um ente
público, e nunca o próprio sindicato. Segundo o
ministro, o artigo 217, inciso I, do Código Tributário
Nacional (Lei 5.172/1966), que trata do antigo
imposto sindical, só foi recepcionado pela
Constituição de 1967 porque esta concebia o
sindicato como um órgão que exercia funções
públicas delegadas, o que não se ajusta mais à
ordem constitucional vigente.
"O surgimento de ações judiciais visando à
exoneração do direito de receber a contribuição
prevista na CLT revela como tal tributo é meio
impróprio à prática da democracia e tem servido,
não raro, a sindicatos que se utilizam do regime da
unicidade para beneficiar-se de arrecadação não
espontânea, sem a marca do associativismo, da
liberdade sindical e da real representatividade",
afirmou.
Augusto César ainda acrescentou que, para
o Comitê de Liberdade Sindical da Organização
Internacional do Trabalho (OIT), a imposição de
recolhimento não é compatível com a liberdade
sindical e, por isso, tem sido questionada com base
na sua Convenção 87 – que, embora não tenha sido
ratificada pelo Brasil, é uma das oito convenções
fundamentais da OIT. "Por essas razões históricas e
jurídicas, entendo pertinente e legal a renúncia à
contribuição sindical pleiteada pelo sindicato,
limitada à sua cota-parte", concluiu. Processo: RR465-47.2012.5.15.0001
Fonte: TST

UGT pede ao governo mais
diálogo com centrais sobre
reforma da Previdência
Reunidos com o ministro da Secretaria de
Governo, Geddel Vieira Lima, representantes da
União Geral dos Trabalhadores (UGT) fizeram um
apelo para que o Palácio do Planalto não envie a
proposta de reforma da Previdência ao Congresso
Nacional antes de dialogar com as centrais
sindicais.
No início do mês, o presidente Michel
Temer prometeu apresentar o projeto antes das
eleições municipais, que ocorrem no próximo
domingo
(2),
mas
representantes
dos
trabalhadores e de aposentados têm se oposto ao
envio da matéria sem uma discussão prévia.
Após o encontro, o presidente da UGT,
Ricardo Patah, disse que percebeu que o ministro
está “sensibilizado” com a necessidade de diálogo.
Segundo ele, Geddel vai conversar com o
presidente Michel Temer ainda nesta segundafeira (26) sobre o assunto.
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De acordo com o presidente da UGT, a
próxima reunião com o governo, que vai contar
com a presença de todas as centrais sindicais, pode
ocorrer “no máximo em dez dias”. Apesar do
pedido, o Palácio do Planalto ainda não comunicou
oficialmente
nenhuma
mudança
de
posicionamento.
Durante o encontro, Geddel chegou a
concordar com as argumentações dos sindicalistas
de que reformar a Previdência é “problemático”
em vários lugares do mundo, do ponto de vista da
reação da sociedade. “No Brasil não é diferente e
não vai acontecer sem algumas cotoveladas”, teria
dito o ministro, conforme um dos participantes da
reunião.
O anúncio do envio da reforma atende a
alguns partidos da base aliada, que cobram do
governo um comprometimento com o ajuste fiscal.
Questionado sobre a promessa feita pelo Planalto,
Ricardo Patah disse que a discussão com os
sindicatos é importante.
Fonte: Agência Brasil

Senado pode votar projeto
que cria nova modalidade
de ação trabalhista
A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do
Senado já pode votar um projeto que propõe a
criação da ação promocional trabalhista, uma
modalidade de processo judicial destinada a
questionar a violação de direitos não-patrimoniais,
ou seja, não relacionados a indenizações, dívidas e
outras questões materiais. Com relatório favorável,
ele já pode ser pautado na CAS. Depois, seguirá

para a Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ), que dará a palavra final.
O autor de uma ação promocional poderá
denunciar, por exemplo, condições insalubres no
seu ambiente de trabalho, o descumprimento de
alguma cláusula de negociação coletiva ou a
contratação de servidores sem concurso. Pela
natureza dos direitos reivindicados, essas ações
não poderão tratar de interesses ou lesões de
natureza patrimonial ou estritamente individual.
O PLS 552/2015 é de autoria do senador
Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que diz estar
respondendo a um “clamor” da doutrina do direito
do trabalho. Segundo explicou, não existe uma
modalidade processual que seja capaz de
reivindicar uma série de questões de interesse
coletivo dentro do ambiente profissional.
“O processo trabalhista brasileiro ainda não
se encontra adequadamente aparelhado para a
tutela específica dos direitos humanos
fundamentais no âmbito das relações de trabalho”,
explica o senador na sua justificativa para a
proposta.
Conforme explica a proposta, os direitos
difusos, coletivos e individuais homogêneos estão
atualmente desamparados por instrumentos
jurídicos próprios. Essas categorias dizem respeito,
respectivamente, a fatores que afetam a
coletividade
de
maneira
indivisível
e
indeterminada (qualidade do meio-ambiente,
informações confiáveis, erário e patrimônio
público...); fatores que afetam grupos específicos
de pessoas como um todo (acionistas de uma
sociedade, moradores de um condomínio,
contribuintes de um imposto...); e a fatores que
afetam sujeitos individuais diferentes ligados por
um evento comum (compradores de um lote
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contaminado de determinado produto, vítimas de
fraude financeira praticada por uma empresa...).
A ideia do projeto é que qualquer
trabalhador ou sindicato possa iniciar uma ação
promocional. O Ministério Público do Trabalho não
terá poder de iniciativa, mas será participante de
todos os processos. Essas ações terão tramitação
urgente e preferencial e quaisquer recursos
interpostos contra ela não terão efeito suspensivo.
O solicitante poderá requerer, em sua
petição inicial, a suspensão dos efeitos do ato
questionado, a cessação liminar de certa conduta,
a interdição provisória de estabelecimento ou
equipamento e qualquer outra modalidade de
antecipação dos efeitos de mérito. Caso o juiz
esteja de acordo, a providência será tomada de
imediato, antes da conclusão do processo.
O projeto tem relatório favorável do
senador Paulo Rocha (PT-PA), que não promoveu
alterações no conteúdo do texto original. O relator
diz que a proposta deve ser “louvada”, por
apresentar um “novo caminho” para o
aperfeiçoamento da Justiça do Trabalho.
“Existem diversos tipos de condutas
praticadas pelo empregador que atingem direitos
que extrapolam a esfera individual. O processo do
trabalho, na maneira como originalmente
concebido pela CLT [Consolidação das Leis do
Trabalho], não se destina primordialmente à tutela
de tais direitos”, observa Paulo Rocha em seu
relatório.
Fonte: Agência Senado

Deputado analisam
projeto que prevê
parcelamento de férias
A Câmara dos Deputados analisa proposta
que altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT
– Decreto-Lei 5.452/43) para permitir a divisão do
período de férias coletivas de empresas em três
partes por ano com, no mínimo, 10 dias cada.
Atualmente, a CLT permite o fracionamento das
férias coletivas em até dois períodos anuais,
nenhum deles com menos de 10 dias.
A medida está prevista no Projeto de Lei
4876/16, do deputado Marinaldo Rosendo (PSBPE). Ele afirma que o fracionamento das férias
coletivas facilita a gestão das empresas em setores
que têm períodos de baixa movimentação, além de
ser um atrativo aos trabalhadores que podem
gozar as férias com tranquilidade por saber que a
empresa, ou o seu setor, está com as atividades
paradas.
“A possibilidade de fracionar as férias
coletivas em até três períodos permite ajustar as
necessidades de produção e aprimorar a gestão da
empresa nos períodos de menor demanda
produtiva”, diz o autor.
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Comunicação ao empregado - O texto
estabelece que o empregador comunicará por
escrito aos empregados, com a antecedência
mínima de 30 dias, as datas de início e de fim de
cada período de férias.
Esse
comunicado
definirá
quais
estabelecimentos, setores ou partes deles serão
abrangidos pela medida e deverá ser mantido em
arquivo por pelo menos 5 anos, para fins de
fiscalização.
Fonte: Agência Câmara

Suspensas em todo o país
ações sobre alteração do
índice de correção do FGTS
O ministro do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) Benedito Gonçalves determinou a suspensão
em território nacional de todos os processos que
discutam a possibilidade de a Taxa Referencial (TR)
ser substituída como índice de correção monetária
dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
A suspensão vale até que a Primeira Seção
do STJ julgue o REsp 1.614.874, afetado como
recurso representativo da controvérsia. A decisão
de suspender o trâmite dos processos ressalva as
hipóteses de autocomposição, tutela provisória,
resolução parcial do mérito e coisa julgada,
conforme as circunstâncias de cada caso concreto,
a critério do juízo.
Na decisão que encaminhou o REsp
1.614.874 à Primeira Seção para julgamento sob o
rito dos recursos repetitivos, o ministro Benedito
Gonçalves estabeleceu prazo de 30 dias para
manifestação dos órgãos e entidades interessados

no julgamento, contado a partir da divulgação do
despacho na página de notícias do STJ.
Suspensão - De acordo com as informações
encaminhadas até o momento pelos tribunais
brasileiros e disponibilizadas na página de
repetitivos do STJ, já estão suspensas pelo menos
29.461 ações que tratam do assunto.
O tema do repetitivo foi cadastrado com o
número 731. A afetação desse recurso especial foi
determinada após o REsp 1.381.683 não ter sido
conhecido pelo ministro relator, com a
consequente exclusão do processo como
representativo da controvérsia.
Ilegalidade - No recurso que será julgado
pela seção, o Sindicato dos Trabalhadores em
Água, Esgoto e Meio Ambiente de Santa Catarina
(Sintaema) alega ilegalidade da utilização da TR
pela Caixa Econômica Federal para correção dos
saldos das contas de FGTS dos trabalhadores
representados pela entidade.
Segundo o sindicato, o parâmetro fixado
para a correção monetária, estabelecido pela Lei
8.177/91, não promove efetiva atualização
monetária
desde
1999,
distanciando
progressivamente os saldos aplicados no fundo dos
índices oficiais de inflação. O sindicato aponta
violação à Lei 8.036/90 (legislação que regula o
FGTS) e, dessa forma, busca judicialmente a
substituição da TR pelo Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (INPC) ou, alternativamente,
pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) ou por outro índice de correção.
Fonte: STJ
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"Nunca sonhei que um dia disputaria uma
Olimpíada na vida. Por isso agradeço muitos aos
meus amigos e à minha família", disse ao final da
disputa. "Por mais que eu tente te explicar, é uma
sensação única. É um sonho. Não tem como
explicar como é estar aqui. É um momento único.
Por mais que fale palavras bonitas, não tem como
descrever".

Maicon desfralda a bandeira do Brasil no dia da
vitória

CONTRICOM homenageia
o pedreiro que conquistou
o bronze para o Brasil

Mazinho recebe e
agradece o livro de
Carneiro Sobrinho

Nesta edição, a CONTRICOM, por decisão
de sua diretoria, presta uma homenagem ao
profissional pedreiro, Maicon de Andrade Siqueira,
um mineiro nascido em Justinópolis há 23 anos,
que conquistou uma medalha de bronze no
taekwondo, na categoria acima dos 80 quilos, ao
vencer por 5 a 4 o lutador Mahama Cho — que,
apesar de ser da Costa do Marfim, competia pela
Grã-Bretanha.
Poucos acreditavam que Maicon, um o
caçula de oito irmãos, que teve que trabalhar
desde muito cedo como ajudante de pedreiro para
ajudar no sustento da família, conquistasse esse
título para o /brasil.
Com isso, Maicon provou que é um lutador
não apenas dentro da arena olímpica, mas como
qualquer outro brasileiro que sabe como enfrentar
os desafios da vida.
Maicon trabalhou também como garçom de
buffett infantil, mas, paralelamente ao seu
trabalho, dedicava-se aos treinos nos fins de
semana, o que lhe deu a condição de conquistar
uma medalha olímpica para seu país.

O presidente da CONTRICOM, Francisco
Chagas Costa – Mazinho, foi agraciado, em recente
visita que fez a São Luís (MA), para participar de
reunião da direção a FETICEMA, presidida pelo
companheiro Francisco das Chagas Viana, com o
livro ALGUÉM COMO NÓS, de autoria do advogado
e sindicalista Carneiro Sobrinho.
O livro é uma homenagem ao dr. José de
Ribamar Fernandes, filho de Arari, considerado
pelo autor a pessoa de maior cultura viva e
militante “de nosso meio”.
O homenageado pelo livro é poeta, escritor,
gráfico e membro do Instituto Histórico e
Geográfico do Maranhão, sendo uma referência
para todos que o conhecem e convivem com ele.
Além disso, o dr. José de Ribamar
Fernandes tem um forte passado de lutas na defesa
da justiça, sendo um exemplo de dignidade contra
“as atrocidades que diariamente o país vive”,
afirma o advogado e administrador Leão Santos
Neto, que assina a apresentação do livro.
O presidente Mazinho, na ocasião,
agradeceu ao gesto de Carneiro Sobrinho e
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ressaltou “o papel dos maranhenses não apenas na
luta política e sindical, mas também no
engrandecimento de nossa literatura”.
Não à toa que o professor e poeta Mauro
Rego, na orelha da obra, que pode enconrada na
livraria da Academia Maranhense de Letras, assim
a considerou: “é um dos melhores livros da nossa
atual safra literária”.
Fonte: Comunicação CONTRICOM
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