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EDITORIAL

Renato Fortuna Campos
Presidente do Conselho de Administração

do Seac-MG e Presidente da Febrac

“O fim do Direito não é
abolir nem restringir,

mas preservar e ampliar
a liberdade”

John Locke

Um novo debate se configura no cenário 
nacional em meio à necessidade de uma 
Reforma Sindical para que, dentre outras 
justificativas, se acomodem os reflexos da 
Reforma Trabalhista, em vigor com a Lei 
13.467/2017. Uma das alterações mais signi-
ficativas da referida lei na relação capital/ 
trabalho, no âmbito da gestão sindical, foi 
tornar opcional a contribuição sindical. 

Caloroso debate fluiu sobre como os 
sindicatos irão se sustentar daqui para fren-
te. Sempre fui defensor de que as entidades 
sindicais devem autogerir-se, financeira-
mente, talvez, já prevendo não só as mudan-
ças na concepção da cultura sindical no 
Brasil, mas também no mundo, às vistas das 
diretrizes da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT).

A Organização não se posiciona a 
mudanças que vão de encontro a conven-
ções internacionais, mas no caso da desobri-
gação da contribuição sindical, entende que 
sua obrigatoriedade contraria princípios do 
direito do trabalhador e empregadores de se 
filiarem a entidades que acreditam ser 
convenientes. Nesse sentido, a desobrigação 
está de acordo com convênios e princípios 
da OIT, especialmente, no que diz respeito à 
liberdade sindical e às negociações coletivas. 

Se podemos, assim dizer, darmos como 
superadas as nuances do fim da obrigato-
riedade da contribuição sindical, voltamos 
também nossas atenções para um dos 
reflexos que a Reforma Trabalhista provo-
cou e que, a meu ver, já se delineava no seio 
da estrutura sindical.

A Reforma Sindical é necessária? A meu 
ver sim, mas há pontos que devem ser 
considerados em função das propostas que 
emergem no cenário atual.  Uma delas 
sinaliza para o fim da unicidade sindical, que 
ganha força na proposta do secretário 
especial de Previdência e Trabalho, Rogério 
Marinho. O governo pretende dar prosse-
guimento à modernização trabalhista em 
função das mudanças já introduzidas pela 
Reforma Trabalhista. 

Para tanto, foi criado um Grupo de 
Altos Estudos de Trabalho (GAET) para 
apresentar até dezembro a proposta para 
uma nova reforma trabalhista, que inclui o 
fim da unicidade sindical. A proposta do 
Executivo permite que cada empresa tenha 
um sindicato próprio de trabalhadores na 
sua base. Contudo, qualquer alteração so-
mente pode ser efetivada por meio de uma 
Proposta de Emenda Constitucional (PEC).

As centrais sindicais e confederações 
patronais também se mobilizam para o que 
o governo chama de uma nova reforma 
trabalhista. Eles também querem estabe-
lecer regras sobre o número de sindicatos 
que representam cada categoria. E busca-
ram apoio no Legislativo, reunindo-se com o 
presidente da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia, que já sinalizou apresentar 
uma PEC da Reforma Sindical. 

O fato é que a modernização das rela-
ções do trabalho já bateu às portas, e com a 
Reforma Trabalhista, devemos acertar al-
guns ponteiros. A meu ver, ainda há muito 
que se discutir e avançar. E amadurecer. A 
prevalência do negociado sobre o legislado, 
ainda, está sub judice no Supremo Tribunal 
Federal. E a proposta do governo de cada 
empresa ter seu próprio sindicato poderia 
dificultar as negociações em função da 
multiplicidade de entidades. Já a outra 
proposta prevê o pluralismo por categoria, 
com entidades nacionais. 

A Reforma Sindical é necessária, mas 
deve ser bem estruturada, a partir de um 
diálogo aberto com a sociedade civil. A 
realidade hoje é de um sindicalismo inchado, 
com alto número de sindicatos, muitos 
fantasmas, que não têm qualquer represen-
tatividade, e se transformaram em caixas 
coletoras de cifras. E ainda, sinalizar para a 
unicidade sindical é caminhar para ratificar a 
liberdade sindical estabelecida pela Conven-
ção 87 da OIT. 

Enfim, modernizar as relações de traba-
lho e proteger o sindicalismo!

Entre tantas, a Reforma Sindical é necessária?
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• Que o Seac-MG ampliou os serviços por meio das parcerias com a BootMinas e o 
escritório Carolina Mesquita & Advogados Associados?

• Que o Seac-MG atualizou a norma ISO 9001:2008, conquistando Recertificação ISO 
9001:2015? 

• Que o site oficial do Seac-MG foi atualizado para facilitar ainda mais a navegação?
• Que o Seac-MG mantém o canal de participação “Fale com o presidente” pelo e-mail 

presidente@seacmg.com.br?
• Que o Seac-MG lançou a campanha “Direito sim, inadimplência não”, para cobrança 

das contribuições sindicais patronais em atraso, garantindo a isonomia entre as 
empresas do segmento? 

VOCÊ SABIA?
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O Sindicato das Empresas de Asseio e 
Conservação do Estado de Minas Gerais 
(Seac-MG), em parceria com a Associação 
Mineira das Empresas Controladoras de 
Pragas Urbanas (Minasprag), promoveu o 
evento “Portas Abertas para as empresas 
dedetizadoras”. De acordo com o conselhei-
ro e diretor Financeiro e Administrativo do 
Seac-MG, Ismar Libânio dos Santos, esse foi 
o primeiro de outros encontros que serão 
promovidos, visando aproximação com 
todos os setores abrangidos pelo Sindicato.

A programação incluiu apresentação de 
novos parceiros, que irão prestar serviços 
em condições especiais para as associadas 
do Seac-MG. Um deles é a fábrica Boot-
Minas, fornecedora de calçados profissio-
nais, e o escritório Carolina Mesquita e 
Advogados Associados, que apresentou 
palestra sobre “Recuperação judicial de 
Tributos”, enfocando ações judiciais, como 
alteração da base de cálculo do Pis/Cofins; 
restituição e compensação do IRPJ; 
restituição de verbas não habituais e 
indenizadas e restituição dos 10% da multa 
do FGTS em caso de demissão.

Em seguida, a consultora da Plena 

Evento reúne empresas dedetizadoras no Seac-MG

Organizacional, Aparecida Oliveira, discor-
reu sobre como “Otimizar as vendas de 
serviços”. Durante a palestra, a consultora 
deu respostas para questões que circundam 
o dia a dia das empresas: como fidelizar 
minha empresa no mercado? Como vender 
meu produto?

Para a consultora, é fundamental co-
nhecer a empresa, o mercado e o cliente. E 
ainda, adaptar-se às mudanças, porque o 
mercado está sempre mudando. E ainda, 
organizar a empresa, investir em qualifi-
cação profissional, otimizar a prospecção de 
clientes, promover uma divulgação direcio-
nada dos produtos e serviços, dar atenção 
especial ao pós-venda, dentre outros.

Para os participantes, o evento foi 
bastante produtivo, e se comprometeram a 
colocar em prática o aprendizado. O 
presidente da Minasprag e diretor da Dede-
tizar Controle Ambiental, César Tameirão, 
elogiou a iniciativa do Seac-MG em estreitar 
os laços com as dedetizadoras, pois fortalece 
ainda mais a representatividade do Sindicato 
e da Associação, que já são parceiros há 10 
anos.

Participantes do evento ‘Portas Abertas para Empresas Dedetizadoras’ 

Hércules Roberto, Diretor da Pontual recebendo o
prêmio da Kärcher

Ao final do evento, a empresa Pontual 
Desinsetizadora foi sorteada com uma 
lavadora de alta pressão HD 585 Profis-
sional da Kärcher, outro grande parceiro.

César Tameirão, presidente da Minasprag e Sr. Ismar
Libânio dos Santos, diretor Financeiro e
Administativo do Seac-MG

Crédito: Seac-MG

Crédito: Seac-MG

Crédito: Seac-MG
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O Sindicato também disponibiliza os 
espaços físicos para não associadas e 
empresas de outros segmentos, median-
te ao pagamento de uma taxa diferen-
ciada, que é menor que o valor praticado 
no mercado.

A sede do Seac-MG está localizada 
numa região estratégica, no bairro Padre 
Eustáquio próxima à avenida D. Pedro 
II, em Belo Horizonte. É um local de 
fácil acesso, atendido por diversas linhas 
de ônibus e próximo a agências bancá-
rias, comércio e casas lotéricas. 

Além da segurança e comodidade, a 
sede oferece excelente infraestrutura 
para que as empresas possam realizar 
eventos em alto nível, utilizando 
equipamentos eletrônicos modernos 
para a realização de cursos e outros 
eventos empresariais.

Condições e preços 
Os preços são diferenci-

ados, mas as regras de utiliza-
ção dos espaços são as mesmas 
para empresas associadas ou 
não ao Sindicato. As empresas 
podem utilizar o auditório, a 
sala de reuniões e o espaço 
gourmet.

Para utilizar os espaços, a 
empresa interessada deve 
enviar um e-mail para a Secre-
taria Geral do Seac-MG, que irá 

Seac-MG oferece espaço funcional
e moderno para cursos e palestras

Sua empresa precisa de um espaço para oferecer cursos, palestras e treinamentos? Esse não é um problema para as empresas 
associadas ao Seac-MG, que podem utilizar do auditório e dos espaços físicos do Sindicato sem pagar nada.

verificar a disponibilidade para a data 
solicitada. As reservas devem ser feitas 
com antecedência  de no mínimo um 
mês, pois são frequentes os eventos no 
auditório.

Uma das regras é a indicação de um 
representante/responsável pela empre-
sa locatária,  mediante a assinatura de um 
Termo de  Uso e Responsabilidade, que 
tem como objetivo garantir a preserva-
ção dos espaços.

Espaços reestruturados e modernos
A sede foi  inaugurada em 2004, mas 

foi totalmente reformada, internamente, 
para dar mais comodidade ao público 
interno e externo. O projeto mudou a 
organização do ambiente corporativo, 
proporcionando mais espaço e luminosi-
dade, com a substituição das divisórias 
de madeira do setor administrativo por 

divisórias de vidro. Essa mudança 
conferiu uma característica mais 
profissional e moderna, com melhor 
organização e uma maior visibilidade 
entre os setores, sem contar a economia 
de energia, com maior aproveitamento 
maior da luz natural. 

Auditório funcional
Com uma infraestrutura inovadora e 

adequada às necessidades do empresa-
riado mineiro, o auditório do Seac-MG é 
um espaço muito agradável. Ele também 
foi reformado totalmente, priorizando 
luminosidade, com a adaptação do 
ambiente interno aos novos recursos 
audiovisuais.

O auditório comporta 60 cadeiras e 
mesas, que podem ser organizadas de 
acordo com o tipo de evento, como por 
exemplo, em formato U ou em fileiras 
tipo “escola”.

Além do Auditório e do 
Setor Administrativo, o Depar-
tamento Jurídico foi reestru-
turado e transferido para o 
primeiro andar, agora funcio-
nando num espaço maior e 
mais acessível. A reforma inclui 
também a renovação da pintura 
interna, priorizando cores 
claras que deram mais vida e 
comodidade ao ambiente. 

Crédito: Seac-MG
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Quer alugar? Envie e-mail para 
secretaria@seacmg.com.br, e conheça 

mais vantagens e as condições.
Lembre-se, empresas associadas têm 

custo zero. 
Então, associe-se, e conheça outros 

benefícios. 
Mais informações: (31) 3278.3008



SERVIÇOS

A Lei nº 13.709/2018 passa a vigorar em agosto/2020, dois anos 
após sua sanção, tempo que, segundo os legisladores, seria suficiente 
para organização dos atores envolvidos. Será que as organizações 
conseguem se adaptar às exigências da nova lei nesse tempo que 
falta? O suporte que elas têm em tecnologia da informação (TI) e 
segurança da informação é suficiente?

Essas e outras questões serão tema do evento que o Seac-MG 
promove no dia 19 de novembro, na sede do Sindicato, em Belo 
Horizonte. A palestra “Liberdade Econômica e Lei Geral de 
Proteção de Dados: tudo que sua empresa precisa saber!” será minis-
trada pelos assessores jurídicos, Giordano Adjuto e José Costa Jorge. 

 A LGPD estabeleceu regras de coleta e tratamento de 
informações de pessoas físicas e jurídicas, instituições públicas, os 
direitos de titulares de dados, as responsabilidades de quem processa 
esses registros, as estruturas e formas de fiscalização e eventuais 
indenizações em caso de abusos nesta prática.

O fato é que as empresas, que ainda não começaram o processo 
de adaptação, têm menos de um ano. Para o assessor jurídico do 
Seac-MG, Giordano Adjuto, o prazo está ficando apertado. “Ao 
contrário do que possa parecer, é um tempo curto diante da 
quantidade e complexidade das medidas que devem ser tomadas 
pelas empresas para atender a todos os requisitos legais”, justificou.

Segundo ele, estima-se que a empresa precisa em média de 
quatro a 14 meses para uma completa adequação, condicionado ao 
porte e atividade desenvolvida pela organização. “Esse prazo vai 
depender, por exemplo, do nível de maturidade da empresa no 
assunto; as regras e procedimentos já existentes; a quantidade de 
áreas e projetos que tratam dados pessoais; o nível de sensibilidade 
dos referidos dados objeto do tratamento; o orçamento previsto 
para a adequação, dentre outros critérios”, destacou. 

Giordano Adjuto alerta para que as organizações iniciem o 
processo  de adaptação o quanto antes. “As empresas devem evitar o 
mau hábito de ‘deixar tudo para a última hora’ e iniciar o quanto antes 
a criação de um programa de compliance em proteção de dados com a 
elaboração de medidas e controles para o acompanhamento da 
implantação de padrões que estejam em conformidade com a LGPD 
e legislações setoriais aplicáveis”.

O que muda para os cidadãos
A norma criou a categoria “dado sensível” que concentra dados 

pessoais, como as informações sobre origem racial ou étnica, convic-
ções religiosas, opiniões políticas, saúde ou vida sexual, que passam a 
ter nível maior de proteção, para evitar formas de discriminação.

Para ter acesso aos dados, as empresas deverão informar a 

Seac-MG promove palestra sobre nova lei de proteção de dados

De acordo com pesquisa da Serasa Experian, mais de 80% das empresas brasileiras não estão preparadas para a nova Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais (LGPD), em vigor a partir de agosto/2020. Elas têm menos de um ano. Esse prazo é suficiente para se organizarem?

finalidade, mesmo assim, o usuário deverá concordar mediante 
manifestação expressa. E ainda, as organizações passam a ter o 
direito de tratar os dados, desde que respeitem a finalidade específica, 
e em conformidade com a lei.

A norma também prevê uma série de obrigações, como a 
garantia da segurança dessas informações e a notificação do titular 
em caso de um incidente de segurança. A lei também permite a 
reutilização dos dados por empresas ou órgãos públicos, em caso de 
"legítimo interesse”, mas este foi um dos pontos vagos da lei.

Porém, o titular ganhou uma série de direitos: solicitar os dados 
que a empresa tem sobre ele, a quem foram repassados e para qual 
finalidade; solicitar correção de registros incorretos; revogar o 
consentimento a qualquer momento, dentre outros.

Fiscalização
Fica por conta da Autoridade Nacional de Proteção de Dados 

(ANPD), órgão federal que vai editar normas e fiscalizar os 
procedimentos, dentre eles, estão zelar pela proteção dos dados 
pessoais, elaborar diretrizes para a Política Nacional de Proteção de 
Dados Pessoais e da Privacidade e aplicar sanções em caso de 
tratamento de dados realizado de forma irregular.

Penalidades 
A lei prevê multas e sanções administrativas, estas consideradas 

aa mais prejudiciais, pois a empresa infratora da LGPD será 
condenada a fazer uma publicação confessando ter vazado ou 
utilizado indevidamente, informações privadas, além do bloqueio e 
suspensão do uso do banco de dados coletados e a responsabilização 
com obrigação de ressarcimento de danos patrimoniais, morais, 
individuais ou coletivos.

A multa é de até 2% do faturamento da empresa no seu último 
exercício, ao limite de R$ 50 milhões por evento.

E para as empresas: medidas de
segurança, técnicas e administrativas

para proteção de dados pessoais,
boas práticas e governança.
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Prazo curto para ações de exclusão do ICMS/ 
ISSQN do PIS/COFINS

De acordo com entendimento do Supremo Tribunal Federal 
(STF), o Imposto sobre Circulação de Mercadoria (ICMS) e, por 
consequência, outros tributos, como o ISSQN (Imposto sobre 
Serviços de Qualquer Natureza), não compõem a base de cálculo do 
PIS/COFINS.

O Enunciado nº 6 do STF declara inconstitucional dispositivo da 
Lei 9.718/98, segundo o qual o faturamento compreendia a receita 
bruta. “TRIBUTO. COFINS. BASE DE CÁLCULO. CONCEITO 
DE RECEITA BRUTA. INCONSTITUCIONALIDADE DO 
PARÁGRAFO 1º DA LEI 9.719/98”.

No entanto, inconformado com tal decisão, o Poder Público 
revogou o dispositivo considerado inconstitucional pelo STF (§ 1º da 
Lei 9.718/98), editando “absurdamente, uma nova Lei nº 12.973/ 
2014, na qual o art. 12 § 5º dispõe que na mesma receita bruta 
incluem-se os tributos sobre ela incidentes”, destacou Carolina 
Mesquita. 

Com isso, a discussão sobre a abrangência do conceito de 
faturamento e receita bruta, segundo a advogada, já se arrasta há mais 
de 20 anos.  O julgamento do STF aguarda apenas o julgamento dos 
Embargos de Declaração, opostos pela Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), que requereu a modulação dos efeitos de 
exclusão da decisão, dentre outras questões.

De acordo com a advogada, a Receita Federal não ficou atrás, e 
editou a solução da consulta COSIT 13/2018, regulamentando a 
aplicabilidade da decisão do STF às decisões com trânsito em 
julgado, incidindo sobre o ICMS recolhido e não sobre o destacado 
como está previsto na decisão do STF. 

“Não é possível fazer a compensação sem que haja uma decisão 
judicial transitada em julgado, sob pena de ser autuado pela Receita 
Federal, e incorrer em eventual crime econômico, sendo necessário 
propor ação cabível”, alertou a advogada.

Há especulações quanto às possibilidades da modulação dos 
efeitos da decisão. O melhor para o contribuinte seria que a decisão 
dos Embargos de Declaração fosse pela ausência da modulação. 

Outra possibilidade seria a modulação com efeitos para as ações 
propostas antes do julgamento do recurso da PGFN, lembra a 
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Alta carga tributária e burocracia excessiva, somadas à falta de 
planejamento tributário, elevam de forma significativa o custo das 
empresas, condenando muitas delas à falência. Em 2017, conforme 
dados do Instituto Brasileiro de Economia e Estatística (ICDE/ 
IBGE), a carga tributária no Brasil chegou a 35,04%, ocupando a 14ª 
posição entre as maiores do mundo, perdendo apenas para nações 
desenvolvidas. E continua elevada, consumindo cerca de 1/3 do 
faturamento líquido das empresas. 

Enquanto a Reforma Tributária não vem, com seus possíveis 
avanços e retrocessos, os empresários devem procurar algumas 
saídas, além de fazer um bom planejamento tributário. Além de 

cortar despesas, as organiza-
ções devem aumentar recei-
tas, buscando alternativas, 
como a recuperação judicial 
de tributos, cobrados indevi-
damente”, orienta a advoga-
da especialista em Direito 
Tributário, Carolina Mes-
quita.

Dentre as possibilidades 
de ações judiciais, a advogada 
aponta a alteração da base de 
cálculo do PIS/COFINS, 
restituição e compensação 
do Imposto de Renda Pessoa 
Jurídica (IRPJ), restituição da 
contribuição previdenciária 

sobre as verbas não habituais e indenizadas e restituição dos 10% da 
multa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em caso 
de demissão.

A advogada alerta para não se aventurar em ações judiciais, mas 
buscar uma assessoria especializada, que apresente estratégias de 
litigância tributária, que constem principalmente, de uma análise 
concreta de cada caso, a relação custo/benefício e os riscos inerentes 
a qualquer processo judicial. 

As possibilidades de restituição e/ou compensação de créditos 
tributários são possíveis, mas os casos devem ser analisados de forma 
criteriosa. 

Sua empresa tem direito a receber e/ou compensar
créditos tributários?

A resposta para essa pergunta pode ser a saída para muitas empresas que estão no vermelho, até porque a crise econômica não está poupando ninguém, 
pessoa jurídica ou pessoa física. E pensando nessa realidade, o Seac-MG firmou parceria com o escritório Carolina Mesquita & Advogados Associados, 

especializado em recuperação judicial de tributos, oferecendo mais um serviço de qualidade. 

Dra. Carolina Mesquita, advogada



PARCERIA

advogada. “Por isso, temos que correr contra o tempo e ajuizar as 
ações questionando a incidência tributária antes da decisão final do 
STF, a fim de garantir as possíveis restituições do ISSQN, cobrados, 
indevidamente, na base de cálculo do PIS/COFINS”, alertou 
Carolina Mesquita. 

E para as empresas prestadoras de serviços...
A advogada explica que, para fins comerciais e contábeis, o 

faturamento deve ser considerado como o somatório das operações 
mercantis, ou das operações de vendas de mercadorias e serviços ou 
das operações similares.

Logo, a base de cálculo do PIS e da COFINS, que, atualmente, é a 
receita bruta, deverá ser a considerada como a diferença entre o valor 
contido na Nota Fiscal e o valor do ISS repassado ao Município, pois 
ao recolher o ISSQN e posteriormente repassá-lo ao Ente 
Municipal, a empresa atua como mero arrecadador, nada perceben-
do por essa atividade.

Desta forma, as empresas submetidas a essa sistemática de 
recolhimento têm o direito a recolher o PIS e a COFINS sem a 
inclusão da parcela relativa ao ISS em sua base de cálculo, bem como 
o direito à compensação dos créditos correspondentes aos valores 
que já foram pagos, indevidamente, nos últimos 5 (cinco) anos.

Restituição dos 10% da multa do FGTS em caso 
de demissão

Para Carolina Mesquita, a multa dos 10% tornou-se indevida a 
partir desde março/2012, mas continua sendo recolhida por todas as 
empresas brasileiras.  De acordo a Caixa Econômica Federal (ofício 
nº 038/2012), as contas atingiram sua integralidade em 10 anos de 
arrecadação, enfatizando que se o FGTS estava recomposto, era 

necessário encerrar a contribuição, ou seja, o saldo negativo já havia 
sido equilibrado.

“O tributo passou a se destinar ao pagamento de programas 
sociais do governo, evidenciando, de forma cristalina, por meio de 
veto presidencial, o desvio de finalidade da contribuição social para 
outros fins que não o da recomposição das contas do FGTS”, 
destacou a advogada. Esse é o argumento para as empresas 
contribuintes ingressarem na justiça a fim de rever os últimos cinco 
anos dos valores recolhidos indevidamente.

Restituição da contribuição previdenciária sobre 
verbas indenizatórias e não habituais

As fontes de custeio da Seguridade Social estão previstas art. 195, 
I, da Constituição Federal, limitando o campo de incidência da 
contribuição previdenciária a cargo dos empregadores como sendo 
o faturamento, o lucro e a folha de salário das empresas.

Carolina Mesquita alerta que muitas empresas passaram a 
recolher a contribuição previdenciária sobre as mais variadas verbas, 
incorrendo, muitas vezes, em erro quanto aos limites, constitucional-
mente, delineados para incidência de tal tributação. 

É possível, inclusive, a recuperação de créditos oriundos de 
alterações jurisprudenciais que se referem à inclusão de certas 
rubricas na base de cálculo da contribuição previdenciária incidente 
sobre a folha de salários, como a contribuição sobre o salário nos 
primeiros 15 dias de afastamento por auxílio doença ou acidente, 
aviso prévio indenizado, 13º proporcional ao aviso prévio indeni-
zado, dentre outros. “Também é possível, nesses casos, o manejo de 
demanda para restituição de valores, indevidamente, recolhidos, 
observando a prescrição de cinco anos”, concluiu a advogada 
Carolina Mesquita. 
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A capital mineira sediou, no dia 28 de 
agosto, o 7º Congresso Infra MG “Um 
olhar exponencial para o Facility Mana-
gement”, tema apresentado pela presidente 
do Comitê Organizador dos Eventos 
Infra, Léa Lobo. A abertura oficial 
também contou com a participação do 
presidente do Sindicato das Empresas de 
Asseio e Conservação de Minas Gerais 
(Seac-MG) e da Federação Nacional das 
Empresas Prestadoras de Serviços de 
Limpeza e Conservação (Febrac), Renato 
Fortuna Campos, que destacou a impor-
tância do evento, que já faz parte do calen-
dário do segmento mineiro há sete anos.

“A cada ano, a Infra nos surpreende 
com temas novos, que provocam e abrem 
perspectivas de negócios, ampliando o 
networking entre os profissionais de gestão 
de Facilidade e Propriedade e, é claro, 
promovendo intercâmbio entre diversas 
áreas e segmentos”, afirmou Renato For-
tuna Campos.

Segundo ele, os eventos Infra são 
também uma oportunidade para construir 
novos conhecimentos e agregar valores às 

Presidente do Seac abre o 7º Congresso Infra MG

Renato Fortuna Campos na abertura
da Infra Minas 2019

Magno Braz Fonseca (Seris), Simone Felício(Bycontrol), Renato Fortuna Campos
(Seac-MG),Geraldo Lúcio (Insetan)

atividades de prestação de serviços à 
medida que proporcionam a visão do 
outro lado, ou seja, dos contratantes. “Por 
serem responsáveis pela gestão de contra-
tos, concentrando a coordenação de 
diversas funções, os profissionais de 
facilities são fundamentais para otimizar as 
atividades das prestadoras de serviços”.

Na palestra “Um olhar exponencial 
para o FM”, Léa lobo destacou que os 
gestores patrimoniais e os profissionais 
que fazem parte de toda a rede de facilities 
devem ter uma visão mais global do 
mercado e entender o que está aconte-
cendo atualmente no mundo. “O Facility 
Management precisa ter um entendimento 
holístico para entender os subsistemas 
que integram o ambiente do negócio, ser 
proativo para lidar com as mudanças”.

Do mesmo modo, o presidente da 
Febrac/Seac-MG destacou que o tema 
chama a atenção, porque a atividade cresce 
de forma acelerada. “Só assim para conse-
guirmos acompanhar as grandes transfor-
mações e inovações e nos preparar para o 
que os economistas já chamam de quarta 
revolução industrial”.

Para Renato Fortuna Campos, a Infra 
proporciona um espaço ideal para se ter 
uma ideia da dimensão dos FM na atual 
conjuntura, e dos 
desafios que os 
economistas já tra-
çam para o futuro.

Promoção da 
Revista Infra, Out-
sourcing & Work-
place, o encontro 
reuniu, na sede da 
Localiza Hertz, em 
Belo Horizonte, 
mais de 150 profis-
sionais de Facilities 
Management (FM), 

responsáveis pela contratação de serviços 
especializados, da infraestrutura e dos 
ativos físicos nas edificações de trabalho, 
visando ao bem-estar dos usuários e 
clientes.

Antecipando o ciclo de palestras, 
foram realizadas três visitas técnicas no 
dia 27 de agosto, em empresas de grande 
referência: CI&T Belo Horizonte; 
Hospital Lifecenter e Nova Unidade 
Unimed BH.

“A Revista Infra fica muito feliz 
em poder contar o Seac-MG, sempre 
apoiando nossos eventos, pois a enti-
dade tem clareza da importância das 
atividades de Facilities Management, que 
inclui a limpeza profissional. Juntos 
somos melhores, e contar, novamente, 
com a participação da entidade no 7º 
Infra Facilities Management Minas 
Gerais, muito nos honra, além de 
ag regar  muito mais  va lor  aos 
encontros de profissionais do setor”.

Lea Lobo, diretora de Conteúdo da 
Revista e Eventos Infra

Crédito: Revista Infra

Crédito: Revista Infra
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Seac-MG no I Congresso Internacional de 
Direito e Economia, na UFMG

Entre os dias 04 e 06 de 
setembro de 2019, na Facul-
dade de Direito da Universi-
dade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), em Belo Horizonte, 
foram realizados o I Congres-
so Internacional Interdis-
ciplinar Direito e Economia e 
o IV Congresso Internacional 
Interdisciplinar sobre La 
Deuda Pública. O Seac-MG é 
um dos patrocinadores, ao 
lado do Sindeac e da Federação dos 
Empregados de Turismo e Hospita-
lidade do Estado de Minas Gerais 
(Fethemg).

O Congresso foi realizado pela 
UFMG, por meio da Faculdade de Direi-
to, do Programa de Pós-Graduação em 

Direito da UFMG e do Programa Uni-
versitário de Apoio às Relações de 
Trabalho e à Administração da Justiça da 
UFMG (Prunart), em conjunto com a 
Red Internacional de Cátedras, Insti-
tuciones Y Personalidades sobre El 
Estudio de La Deuda Pública.

O evento contou com pa-
lestrantes internacionais e na-
cionais, que compartilharam 
pesquisas, experiências e 
conhecimento com os partici-
pantes. 

Dentre os patrocinadores 
do evento, também estão 
outras entidades sindicais par-
ceiras do Seac-MG no Núcleo 
Intersindical de Conciliação 
Trabalhista (Ninter), ideali-

zado pelo professor e jurista Antônio 
Gomes de Vasconcelos, coordenador do 
Prunart/UFMG. São elas, o Sindicato 
dos Trabalhadores (Sindeac) e a Federa-
ção dos Empregados de Turismo e Hos-
pitalidade do Estado de Minas Gerais, 
Sindilurb e Sindicom-MG.

Seac-MG participa do Sistema Nacional do Ninter/Prunart UFMG

O Conselheiro Administrativo do Seac-MG, Marcos Antônio de Sousa,
representou o Seac-MG, na Faculdade de Direito (UFMG)

Antes da abertura dos Congressos (04/09), as entidades 
associadas ao Núcleo Intersindical de Conciliação Trabalhista, 
dentre elas, o Seac-MG, assinaram o ato de Fundação do 
Sistema Nacional dos Núcleos Intersindicais de Conciliação 
Trabalhista, vinculado ao Programa Universitário de Apoio às 
Relações de Trabalho e Administração da Just iça 
(SISNNINTER-UFMG).

Durante a reunião, foi assinado também o termo de 
Constituição e Institucionalização do Comitê Interinstitucional 
Permanente Organizador do Congresso Internacional 
Interdisciplinar Direito e Economia e Congresso Interdisci-
plinar de Estudiosos e Pesquisadores em Direito e Economia 
(CIPEDE/PRUNART/UFMG).

Dentre as autoridades, o professor Antônio Gomes de 
Vasconcelos (Prunart/UFMG), também Coordenador 
Interinstitucional Paritário do I Congresso Internacional 
Direito e Economia, juntamente com o professor Ramiro 
Jacinto Chimuris Sosa, Dr. Universidad de La República 

(Uruguay), também Co-Fundador y Coordinador general de La 
Red Internacional de Cátedra Instituciones y Personalidades 
sobre el Estudio de La Deuda Pública (RICDP).

Abertura do evento, na Faculdade de Direito da UFMG, em BH

Crédito: Cida Morais

Crédito: Cida Morais
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Minas presente na Higiexpo 2019, em São Paulo
Representantes das empresas associ-

adas ao Seac-MG visitaram a 26ª Higiexpo, 
em São Paulo (SP). Os participantes da 
comitiva foram unânimes: ótimo evento, 
que proporcionou intercâmbio de experi-
ências, networking profissional, atualização e 
novas perspectivas, com um giro pelo que 
há de mais novo no mercado da limpeza 
profissional.

Representaram Minas Gerais as seguin-
tes empresas: Conservadora Campos, Con-
servadora Mineira, Delta Serviços e Con-
servação, Rio Minas Terceirização, Bycon-
trol Sistemas de Controle Ambiental, Etal 
Prestação de Serviços, Impacto Conser-
vação e Limpeza, Ética Conservação, AAA 
Desintetização Insetan, Seris Serviços 
Técnicos, Grupo Service Fernandes, Real 
Tox e House Service.

Há várias edições, o Sindicato incentiva 
a participação do segmento mineiro no 
evento. Paralelamente à Feira, a Febrac 
realizou a 10ª Assembleia Geral Extraor-
dinária (Gestão 2018/2022), cujo o presi-
dente é Renato Fortuna Campos, também 
presidente do Seac-MG.

No stand da Febrac, o Instituto Catari-
nense de Educação Profissional de Santa 
Catarina (Icaeps) do Seac-SC, lançou o 

“Engenharia da 
Limpeza”, de auto-
ria do consultor 
Osmar Viviani e 
Vitor Viviani.

Para os minei-
ros, o evento supe-
rou mais uma vez as 
expectativas. “Mi-
nas está cada vez 
mais presente à 
Higiexpo, o que 
contribui para a 
e xc e l ê n c i a  n o s 
serviços prestados 
por nossas empre-
sas, por meio da 
atualização sobre novos produtos e 
tecnologias”, lembrou o presidente do 
Seac-MG, Renato Fortuna Campos.

A Higiexpo é a maior feira de produtos 
e serviços para higiene, limpeza e con-
servação da América Latina. O evento é 
uma realização da Associação Brasileira do 
Mercado de Limpeza Profissional (Abra-
limp). Na Higiexpo, os visitantes tiveram 
oportunidade de participar, gratuitamente, 
de cursos técnicos de alta qualidade, e ter 
acesso a tecnologias e produtos de mais de 

Comitiva Seac-MG na 26ª HIGIEXPO
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115 expositores nacionais e internacionais, 
trazendo inovações e lançamentos que se-
rão apresentados com exclusividade.

Paralelamente, nos dias 21 e 22 de 
agosto, a Abralimp também promoveu o 
27º Congresso HIGICON - “Limpeza 
Profissional: conectando pessoas num 
mesmo propósito”, tema que desperta o 
cunho social da limpeza que é proporcionar 
bem-estar, gerar empregos e ajudar a 
preservar o meio ambiente. 
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Seac-MG participa do Fórum Jurídico, em Brasília (DF) 
No dia 24/09, os assessores jurídicos do Seac-MG, 

Giordano Adjuto, e José Costa Jorge, e o presidente Renato 
Fortuna Campos participaram do Fórum Jurídico, promovido 
pela Federação Nacional das Empresas Prestadoras de 
Serviços de Limpeza e Conservação (Febrac) e a Federação 
Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores 
(Fenavist), na Confederação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC). Para Giordano Adjuto, o 
encontro, agora Fórum, está bem mais interessante, com a 
mudança na dinâmica dos debates, abrindo espaço para 
discussões após cada painel, e ampliação do número de 
expositores da Febrac e Fenavist. O primeiro fórum de 2019 foi realizado em 30/04, também na CNC.

Crédito: Divulgação

Minas marca presença no 36º Geasseg

O Seac-MG participa do XXXVI Seminá-
rio de Encontro dos Executivos dos Sindicatos 
de Empresas de Asseio e Segurança (Geasseg), 
entre os dias 30 de outubro e 02 de novembro, 
em Florianópolis (SC). Representam o sindica-
to mineiro a gerente executiva, Catarina 
Crizologo, e o assessor jurídico, Giordano 
Adjuto.

O encontro acontece duas vezes por ano, e 
tem como objetivo promover o intercâmbio de 

experiências e conhecimento entre os executi-
vos dos sindicatos filiados à Febrac e Fenavist, 
entidades organizadoras do evento.

Na programação, a revisão do Manual do 
Executivo e dinâmicas de Bootcamp, uma técnica 
que ajuda a desenvolver habilidades empreen-
dedoras por meio de capacitações rápidas e 
atividades intensivas, utilizando a lógica do 
“aprender fazendo”.   



ARTIGO

A partir da sanção da Lei 
nº 13.874/2019, que institui 
a Declaração de Direitos 
de Liberdade Econômica, 
o que se espera, de fato, é 
que tenhamos firmado o 
marco inicial para elimina-
ção de normas obsoletas e 
redução do estoque regula-
tório, bem como maior 
incentivo à inovação e, espe-
cialmente, o incremento de 
segurança nos negócios jurí-
dicos empresariais.

A lei assegura que estes 
negócios serão objeto de 
livre estipulação das partes 

que os celebram, de forma a se aplicar todas as regras de direito 
empresarial apenas de maneira subsidiária ao avençado, hipótese em 
que nenhuma norma de ordem pública dessa matéria será usada para 
beneficiar a parte que pactuou contra ela, exceto se para resguardar 
direitos tutelados pela administração pública ou de terceiros alheios 
ao contrato.

Apresentam-se, dentre outras, disposições que irão concorrer 
para a agilização dos procedimentos atinentes à abertura de 
empresas e redução dos seus custos operacionais.

Nos casos de atos públicos de liberação da atividade econômica, 
o particular receberá imediatamente um prazo expresso que 
estipulará o tempo máximo para a devida análise de seu pedido. 
Transcorrido o prazo fixado, na hipótese de silêncio da autoridade 
competente, isto importará em aprovação tácita para todos os 
efeitos.

Tem-se, ainda,  que poderá  o particular arquivar qualquer 
documento por meio de microfilme ou por meio digital, hipótese em 
que se equiparará a documento físico para todos os efeitos legais e 
para a comprovação de qualquer ato de direito público.

Não menos de grande relevância é a inovação introduzida em 
disposições constantes do Código Civil pertinentes ao instituto da 
desconsideração da personalidade jurídica.

A Lei nº 10.406/2002 passa a definir que a autonomia 
patrimonial da pessoa jurídica só pode ser desconsiderada para 
impedir que a sua manipulação fraudulenta cause prejuízo à 
aplicação da lei ou a credores.

Saliente-se que, em ocorrendo a desconsideração da autonomia 

Liberdade econômica: LEI Nº 13.874/2019

José Costa Jorge
Assessor Jurídico do Seac-MG e
especialista em Licitações e Contratos

patrimonial da pessoa jurídica, imputar-se-á a obrigação 
exclusivamente ao sócio, associado, instituidor ou administrador que 
tiver realizado a fraude, ou dela tenha se beneficiado, presumindo-se 
a manipulação fraudulenta somente quando configurada a confusão 
patrimonial e o desvio de finalidade abusivos, salvo prova em 
contrário.

Por fim, no que concerne às relações laborais, inúmeras 
modificações são introduzidas na Consolidação das Leis do 
Trabalho, cabendo destacar a emissão da Carteira de Trabalho 
preferencialmente por meio eletrônico; a autorização do trabalho 
aos domingos e feriados, devendo o repouso semanal remunerado 
coincidir pelo menos com um domingo, em um período máximo de 
quatro semanas; a compulsoriedade do registro de ponto apenas para 
empresa que conte com mais de 20 trabalhadores, sendo permitida a 
adoção do registro por exceção – registro apenas da jornada 
extraordinária – mediante acordo individual escrito, acordo coletivo 
ou convenção coletiva de trabalho; a desnecessidade de constituição 
de CIPA para estabelecimentos ou locais de obra e micro e pequenas 
empresas com menos de 20; a possibilidade de celebração de 
contratos com profissional que receba remuneração mensal superior 
a 30 salários mínimos, cujas normas aplicáveis serão as de Direito 
Civil, desde que, na contratação, sejam preservados os direitos 
trabalhistas previstos na Constituição e que cada parte seja assistida 
por advogado de sua escolha; a possibilidade de celebração de Termo 
de Compromisso com a Secretaria do Trabalho acerca de questões 
administrativas e de fiscalizações do trabalho, terá eficácia de título 
extrajudicial.

Vê-se, pois, que a Lei nº 13.874/2019, embora não satisfazendo, 
o que é natural, a integralidade da demanda por um ambiente 
regulatório que possa destravar e impulsionar a geração de negócios 
e empregos, configura passo importante para que alcancemos tal 
desiderato.

Participe! 
Dia 19/11/2019, o assessor jurídico do Seac-MG, 
José Costa Jorge, apresenta o tema na palestra 
“Liberdade Econômica e Lei Geral de Proteção de 

Dados: tudo que sua empresa precisa saber!”, 
na sede do Sindicato, em Belo Horizonte (MG). 

Mais informações: (31) 3278.3008

21REVISTA MOMENTO SEAC-MG



QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Em parceria com o Centro Indus-
trial e Empresarial de Minas Gerais 
(Ciemg/Fiemg), o Seac-MG oferece 
cursos de qualificação profissional para 
empresas associadas. Por meio do 
convênio, também são disponibilizados 
encontros empresariais, palestras, semi-
nários, workshop e consultorias jurídicas em diversas áreas. 

Mensalmente, o Seac-MG divulga no site e por e-mail, a 
Agenda de Eventos do Ciemg, uma das entidades do Sistema 
Fiemg. Somente têm acesso a esses serviços as empresas 
associadas, que aderiram ao convênio firmado com a entidade. 

Associadas têm acesso a agenda de cursos do Ciemg
Ass im,  o  S ind ica to  subs id i a  a 
participação das associadas, que têm 
descontos especiais ou isenção nas 
taxas de inscrição. 

O Ciemg oferece um conjunto de 
benefícios essenciais à melhoria do 
desempenho das empresas: assessorias 

técnicas e eventos de promoção de negócios; treinamentos em 
gestão oferecidos em 19 endereços no estado e com desconto 
especial para associados; Boletim Eletrônico e divulgação dos 
processos de compras e contratações do SESI, SENAI, IEL e 
FIEMG, Cursos In Company e muito mais. 

CONSULTORIAS GRATUITAS PARA ASSOCIADOS AO CIEMG

- Trabalhista
- Financiamento e Crédito
- Tributária
- Meio Ambiente

Entre em contato através do telefone 

(31) 3362-5666
e ou e-mail ciemg@fiemg.com.br
Programação sujeita a alterações.

Mais informações:
(31) 3362.5666

www.ciemg.com.br
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No dia 20 de setembro de 2019 foi sancionada, e publicada 
em edição extra do Diário Oficial da União, a Lei nº 13.874, 
que instituiu a Declaração de Direitos da Liberdade 
Econômica, dentre outras providências. Uma delas, referente 
ao Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), que será substituído, 
em nível federal, por um outro sistema  simplificado.

Todavia, o “novo eSocial”, como vem sendo chamado 
pelo próprio governo, começou a ser desenhado ainda 
durante a tramitação da Medida Provisória nº 881/2019, que 
deu origem à Lei nº 13.874.O Secretário Especial de 
Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, já havia anunciado 
em 09/07/2019, que o sistema seria substituído por dois 
outros a partir de janeiro de 2020. 

Ao invés dos eventos serem transmitidos para o mesmo 
ambiente, as informações trabalhistas e previdenciárias 
passarão a compor um sistema,ficando as informações 
tributárias à cargo de outro, seu “irmão siamês” no SPED, 
exclusivamente à cargo da Receita Federal: o EFD-Reinf  
(Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras 
Informações Fiscais).

A primeira fase dos ajustes se deu por meio da Nota 
Técnica 15, de 02/08/2019, que revisou a documentação 
técnica do eSocial, promovendo de imediato uma redução 
substancial nas informações a serem prestadas pelos 
empregadores, por meio da dispensa de informação de 
diversos eventos, campos e a flexibilização de regras.

Como premissa expressa, está a preservação da estrutura 
atual, com mudanças que, segundo os responsáveis 
governamentais, não impactarão os desenvolvedores e 
usuários que já investiram uma quantidade inestimável de 
recursos na implantação e gestão do eSocial no modelo até 
então vigente, mas que, por outro lado, representarão 
facilitadores no processo de trabalho.

A partir da versão 2.5 revisada dos leiautes do eSocial, 
divulgada no site oficial <www.portal.esocial.gov.br>, deixou 
de ser necessário o envio dos seguintes eventos:
• S-1300 - Contribuição Sindical Patronal;
• S-2260 - Convocação para Trabalho Intermitente;

Giordano Adjuto
Assessor jurídico do Seac-MG, Membro da Comissão de Direito

Sindical da OAB/MG, Advogado Especialista em Direito
do Trabalho e Sindical, MBA em Gestão Integrada da Qualidade,

Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho, Sócio e Palestrante
da Methodus Treinamento Empresarial.

’’O Poder Judiciário brasileiro configura-se 
uma estrutura estatal morosa que, muitas 

vezes, não atende aos anseios e 
necessidades imediatas do jurisdicionados 

nas situações narradas.’’

O Novo eSocial

ARTIGO
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• S-2250 - Aviso Prévio
• S-1070 - Tabela de Processos 

Adm./Judiciais (dispensada quando 
a matéria do processo for autoriza-
ção de trabalho de menor, dispensa 
de contratação de PCD ou aprendiz, 
segurança e saúde no trabalho, 
conversão de licença saúde em aci-
dente do trabalho. Será obrigatória 
apenas quando a matéria do processo 
for tributária, FGTS ou Contribui-
ção Sindical).

Houve, também, uma flexibilização 
na regra de afastamentos, inclusive 
férias: é possível informar o fim de um 
afastamento antecipadamente, o que 
facilita a organização do trabalho nos 
casos de términos já conhecidos, como 
licença maternidade. 

Embora a Nota Técnica já traga 
diversos ajustes, ela é apenas o início do 
trabalho de simplificação e moderni-
zação do sistema. Uma construção bem 
maior está em desenvolvimento pela 
equipe técnica, que envolverá os 
seguintes pontos:
• Eliminação de mais de 500 campos 

do leiaute;
• Eliminação do NIS (Número de 

Identificação Social) como identifi-
cação do trabalhador;

• Eliminação de informações de 
banco de horas;

• Disponibilização de tabela de 
rubricas padrão;

• Unificação de prazos para envio dos 
eventos;

• Simplificação dos eventos de 
remuneração (S-1200) e pagamentos 

(S-1210);
• Não exigência de dados já constan-

tes em outras bases;
• Simplificação das informações de 

Segurança e Saúde no Trabalho – 
SST;

• Implantação do módulo Web Sim-
plificado para micro e pequenas 
empresas.
Deste modo, não estamos diante do 

fim do eSocial, mas sim de sua transfor-
mação, nos parecendo salutar e bastante 
adequadas as diretrizes de simplificação 
e modernização afirmadas na Nota 
Conjunta nº 1 emitida pela SEPRT– 
Secretaria Especial de Previdência e 
Trabalho, RFB– ReceitaFederal do 
Brasil e SED– Secretaria Especial de 
Desburocratização, Gestão e Governo 
Digital (vide página seguinte).

ARTIGO
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ARTIGO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Nota Conjunta SEPRT/RFB/SED nº 1/2019 
Brasília, 8 de agosto de 2019. 

Assunto: Simplificação do eSocial

1. A presente Nota trata da Simplificação da Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas – eSocial. 

2. O Decreto nº 8.373 de 11 de dezembro de 2014 instituiu eSocial como instrumento de unificação da prestação das informações 
referentes à escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, assegurando tratamento diferenciado às micro e pequenas 
empresas. 

3. O eSocial já é uma realidade, no entanto, está passando por um processo de simplificação a fim de tornar a sua utilização mais intuitiva e 
amigável nas plataformas web destinadas ao uso pelo empregador doméstico e pelas pequenas empresas. 

4. No mesmo sentido, estão sendo eliminados ou simplificados diversos campos do leiaute relativos às informações trabalhistas a fim de 
tornar menos oneroso o preenchimento pelas empresas, o que não implicará a perda de investimentos aplicados pelo setor público nem 
tampouco pelo setor privado. Esse processo está sob gestão da Secretaria Especial da Previdência e Trabalho. 

5. As obrigações comuns decorrentes da folha de pagamento com repercussões trabalhistas, previdenciárias e tributárias, inclusive relativas 
aos órgãos públicos, continuarão a ser transmitidas para o ambiente único nacional, disciplinado em ato conjunto da Secretaria Especial da 
Previdência e Trabalho e da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. 

6. As informações de natureza tributária, inclusive para o financiamento da previdência social, serão tratadas na Escrituração Fiscal Digital 
de Retenções e Outras Informações Fiscais, módulo do Sistema Público de Escrituração Digital, instituído pelo Decreto nº 6.022, de 22 de 
janeiro de 2007. 

7. Com o intuito de garantir a segurança jurídica e a previsibilidade no ambiente de negócios das empresas, a Secretaria Especial da 
Previdência e Trabalho e a Secretaria Especial da Receita Federal editarão no prazo de até 30 de setembro de 2019, ato normativo conjunto 
que disciplinará a forma de envio das informações ao ambiente único nacional, bem como o cronograma de substituição ou eliminação das 
seguintes obrigações: 

a) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social; 
b) CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados para controlar as admissões e demissões de empregados sob o regime 

da CLT; 
c) RAIS - Relação Anual de Informações Sociais; 
d) LRE - Livro de Registro de Empregados; 
e) CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho; 
f) CD - Comunicação de Dispensa; 
g) CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
h) PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário; 
i) DIRF - Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte; 
j) DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais; 
k) QHT – Quadro de Horário de Trabalho; 
l) MANAD – Manual Normativo de Arquivos Digitais; 
m) Folha de pagamento; 
n) GRF – Guia de Recolhimento do FGTS; e 
o) GPS – Guia da Previdência Social 

Rogério Simonetti Marinho
Secretário Especial de Previdência

e Trabalho

Marcos Cintra Cavalcanti de Albuquerque
Secretário Especial da Receita Federal

do Brasil

Paulo Antonio Spencer Uebel
Secretário Especial de Desburocratização,

Gestão e Governo Digital
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Simplificações do eSocial e NRs: como se preparar?  

Jorge de Castro
Administrador de empresas, Técnico de

Segurança do Trabalho, Auditor ISO 9001
e 45001, consultor técnico e palestrante;
sócio da Auditar Segurança e Saúde do

Trabalho.

Para Jorge de Castro, ainda é cedo 
para avaliar, mas se mostra preocupado 
com “os boatos fortes, compartilhados 
pelo senso comum e absorvidos por 
alguns profissionais de SST e emprega-
dores brasileiros, sobre a suposta elimi-
nação/extinção do projeto eSocial e de 
todas as NRs e há quem diga, inclusive, 
que inúmeros direitos trabalhistas estão 
com os dias contados no país, mas sabe-
mos que as coisas não são bem assim”.

Em meio a tanta especulação, Jorge 
de Castro destaca dois pontos. O 
primeiro remete à Nota Conjunta nº 
01/2019 SEPRT/RFB/SED publica-
da, basicamente, para esclarecer que o 
projeto “eSocial já é uma realidade, no 
entanto, está passando por um processo 

Já não é novidade para os profissionais das áreas de Segurança e Saúde do Trabalho (SST) e áreas afins que o governo federal está revisando os textos 
das Normas Regulamentadoras (NRs) e criando uma nova, isso mesmo, criando a norma denominada “Programa de Gerenciamento de Riscos – 

PGR”. Trata-se de uma evolução do PPRA que consiga mais dinamismo, provoque uma mudança de cultura e que seja inconstante ou atualizado à 
medida que dados são coletados e ações praticadas?

de simplificação”, ou seja, ele não foi, 
nem será extinto, apenas modificado, 
ainda que receba outro nome. 

Mais de 17 anos atuando na área de 
treinamentos e consultoria, Jorge de 
Castro, também Auditor ISO 9001 e 
45001, acredita que no Brasil, as pessoas 
estão acostumadas a reagir (e não agir) 
frente a questões de SST. Esse compor-
tamento deve mudar. “O eSocial não 
pode, nem criará novas regras alterando 
a legislação”.

O segundo ponto destacado é a 
revisão das NRs 1 e 12, que apesar da 
simplificação, tiveram um acréscimo no 
número de páginas, abordando pontos 
deixados de fora das versões anteriores, 
ou de outros instrumentos normativos. 
“Recorri ao dicionário para entender 
essa lógica (simplificação que aumenta), 
e vi que simplificar também pode 
significar “tornar mais fácil, simples ou 
claro”, e não necessariamente reduzir. 
Talvez, por isso, acho mais interessante 
quando eu leio que o governo pretende 
modernizar as NRs e o eSocial, ao invés 
de simplificá-los”, justificou Jorge de 
Castro.

Destaques da nova NR 1
Jorge de Castro destaca algumas 

alterações introduzidas pela nova 
redação da NR, aprovada pela Portaria 
nº 915 de 30/07/2019, que também 
revoga a Portaria MTb nº 872, de 06 de 

julho de 2017. 
- Anexo I – termos e definições. O 

auditor chama a atenção para a inserção 
dos conceitos de Perigo ou fator de 
risco (fonte com o potencial para causar 
lesão ou problemas de saúde) e de 
Risco relacionado ao trabalho ou 
risco ocupacional (combinação da 
probabilidade de ocorrência de eventos 
ou exposições perigosas a agentes 
nocivos relacionados aos trabalhos e da 
gravidade das lesões e problemas de 
saúde que podem ser causados pelo 
evento ou exposição), como apresen-
tados pela ISO 45001:2018. 

- Item 1.5.2 digitalização de 
documentos: Este item traz algo bem 
atual permitindo que documentos 
previstos nas NR possam ser emitidos e 
armazenados em meio digital com 
certificado digital, algo há muito tempo 
esperado pelos profissionais da área que 
sabem da obrigação de arquivarem 
documentos ocupacionais por longos 
períodos.

- Item 1.6.6: apresenta a permissão 
e condições para o aproveitamento de 
conteúdos de treinamento na mesma 
organização e entre organizações. Trata-
se certamente de um ganho para os 
profissionais da área, bem como para 
empregadores, visto que a norma 
apresenta regras muito claras para este 
aproveitamento, inclusive, com critérios 
para validação.



“É inegável que a área de 
SST entrou numa nova era, a 
digital, onde celeridade é 
palavra de ordem. Muita coisa 
já está sendo transformada e 
tantas outras mudanças são 
aguardadas e que me levam a 
recomendar às empresas que 
comecem a pensar sobre a 
verdadeira gestão de SST, e 
não apenas na elaboração de 
documentos ou a pura emis-
são de ASO e PPP. Creio que, 
quando todo o processo de 
simplificação for concluído, e 
ocorrer a entrada dos eventos 
de SST no eSocial, muitas 
(nem todas, pois uma parcela 
já atua desta forma) clínicas 
prestadoras de serviços de 
SST terão que se reinventar, 
passando a desempenhar o 
papel de verdadeiros consul-
tores e não apenas de elabora-
dores de documentos; e que 
venha esse tempo”.

Jorge de Castro.
Email: jorge@auditarsst.com.br

www.auditarsst.com.br

- 1.6.9.1 Trata da permissão para 
realização de treinamentos a distância 
ou na modalidade semipresencial, 
considerando a previsão em NR especí-
fica e o conjunto de diretrizes e requi-
sitos apresentados no Anexo II da 
norma. 

Dispensa do PPRA e PCMSO?
No entanto, para Jorge de Castro, o 

Item 1.7.1 talvez apresente as maiores 
polêmicas desta revisão, pois dispensa 
de e laboração do Prog rama de 
Prevenção de Riscos Ambientais 
(PPRA) para os empregadores MEI, 
ME e EPP graus de risco 1 e 2 que 
declararem eletrônica ou digitalmente 
não possuírem riscos químicos, físicos e 
biológicos; e a dispensa de elaboração 
do Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional (PCMSO) para 
esses mesmos empregadores quando 
declararem não possuírem, além dos 
riscos supracitados, os ergonômicos.

Segundo Jorge de Castro, as polê-
micas em torno dessas duas dispensas 
são basicamente, de quem serão as 
responsabilidades. Assim, enumera o 
consultor alguns questionamentos:

a) Quem irá elaborar a declaração 
eletrônica informando que o empre-
gador não expõe seus trabalhadores 
a riscos ambientais (físicos, químicos 
e biológicos)? Essa é uma obrigação 
do empregador que, provavelmente, 
será repassada para algum dos 
profissionais que o assistem, a 
exemplo do contador. A questão que 
fica é a das competências necessárias 
para o reconhecimento de perigos e 

riscos, e a classificação dos riscos 
que forem encontrados. Salvo raras 
exceções, Jorge de Castro entende 
que o contador não possui as 
competências para tal, ou seja, o 
empregador continuará contando 
com um fornecedor de SST?

b) Qual empresa não expõe seus 
empregados a algum tipo de risco 
ergonômico? Seja uma postura 
inadequada, a prática de movimen-
tos repetitivos, o trabalho sentado 
por longos períodos, enfim, que 
empregado não está exposto a algum 
risco ergonômico? A elaboração da 
Análise Ergonômica do Trabalho 
(AET) é obrigatória, segundo a NR 
17, ela será providenciada pelos 
empregados? Caso negativo, como o 
médico responsável pelo PCMSO 
saberá a quais riscos o trabalhador 
estará exposto sem o PPRA e sem a 
AET (principal responsável pelo 
reconhecimento e controle dos 
riscos ergonômicos).

c) No item 1.7.2.1 é deixado claro que 
as empresas dispensadas de elaborar 
PPRA e PCMSO, segundo o item 
1.7.1, não estão dispensadas de 
emitir o ASO (Atestado de Saúde 
Ocupacional) dos seus empregados. 
Será a validação do atestado avulso, 
tão criticado até então?

Diante a tantas mudanças e questio-
namentos, Jorge de Castro recomenda 
uma leitura profunda do instrumento 
normativo que apresenta a novidade, 
assim como as implicações e suas 
limitações.

SST
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Primeiro sindicalista mineiro a ocupar o cargo de presidente da 
Federação Nacional das Empresas de Prestação de Serviços de 
Limpeza e Conservação (Febrac), Renato Fortuna Campos, traduz 
os princípios de sua Gestão 2018/2022 no PLANO DE 
GOVERNANÇA SINDICAL (PLANSIND). 

Em um ano de trabalho, os resultados apresentados já 
demonstram que os próximos três anos serão também promissores 
para o setor nacional de Asseio e Conservação. Essa expectativa tem 
como princípios a governança sindical e a participação, com a criação 
das Comissões de Trabalho para defender direitos e fortalecer a 
Representatividade do segmento de Asseio e Conservação.

Com base na governança sindical, o presidente da Febrac e 
diretoria buscam novos caminhos a fim de responder aos desafios 
impostos pela atual conjuntura político-econômica, um deles, a 
importância de uma gestão sindical autossuficiente.

“O Plansind foi construído de forma coletiva, a partir da 
experiência sindical adquirida à frente da Gestão Portas Aber-

DE MINAS PARA O SETOR NACIONAL
DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO

Posse da Gestão 2018-2022, durante o Encontro Nacional das Empresas de
Asseio e Conservação, em Foz do Iguaçu (PR).

Presidente: Renato Fortuna Campos
Vice-Presidente Nacional: Rui Monteiro Marques
Vice-Presidente da Região Norte: Luiz Rodrigues Coelho Filho
Vice-Presidente da Região Nordeste: Fabiano Barreira da Ponte
Vice-Presidente da Região Centro–Oeste: Nilson Moreira Barbosa
Vice-Presidente da Região Sudeste: Marcos Nóbrega
Vice-Presidente da Região Sul: Avelino Lombardi
Diretor de Limpeza Urbana: José Carlos Roberto da Costa
Diretor de Controle de Pragas: Edgar Segato Neto
Diretor de Trabalho Temporário/Locação de Mão de Obra: Antônio José 
Rabello Ferreira
Diretor Secretário-Geral 1º: Ricardo Ortolan
Diretora Secretária-Geral 2º: Josiane Izabel da Rocha
Diretor Financeiro 1º: Edmilson Pereira de Assis
Diretor Financeiro 2º: Daniel da Silva Amado Felício
Diretor Social: Auro Ricardo Pisani Ferreira da Silva
Diretor de Relações Comerciais: Antônio Geraldo Perovano
Diretor Jurídico: Bruno Moreira Ferreira

tas, do Seac-MG. No sistema de governança sindical, encon-
trei a fonte de tudo que sempre defendi: uma Representati-
vidade forte, a partir da construção coletiva, participação, 
parceria, diálogo e transparência”. Renato Fortuna Campos

Diretoria FEBRAC Gestão 2018-2022
Conselheiro Fiscal Titular: Agostinho Rocha Gomes
Conselheiro Fiscal Titular: Aguinaldo Rodrigues da Silva
Conselheiro Fiscal Titular: Hailton Couto Costa
Conselheira Fiscal Suplente: Daniela Roberta Duarte da Cunha
Conselheiro Fiscal Suplente: Fábio Andrade Santos
Conselho Fiscal Suplente: Valdinei Santana Amananjás
Delegado Representantes junto à CNC Titular: Ricardo Costa Garcia
Delegado Representantes junto à CNC Titular: Edgar Segato Neto
Delegado Representante junto à CNC Adjunto: Francisco Lopes de 
Aguiar
Delegado Representante junto à CNC Adjunto: Fábio Sandrini 
Baptista
Conselheiro Nacional do SESC Titular: Paulo César Baltazar Viana
Conselheiro Nacional do SESC Suplente: Lincoln Thiago de 
Andrade Bezerra
Conselheiro Nacional do SENAC Titular: Adonai Aires de Arruda
Conselheiro Nacional do SENAC Suplente: José William Câmara 
Ribeiro

Crédito: Fenavist
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ESPECIAL FEBRAC

Com a proposta de inovar, valorizando o 
que já estava consolidado, a atual Gestão da 
Febrac ampliou a participação interna, com a 

Plansind: participação e inovação
criação das Comissões de Trabalho e do 
Conselho Gestor.  Ao mesmo tempo, abriu 
espaço para a participação dos sindicatos 

regionais, com a criação do Fórum Regional 
das Empresas de Asseio e Conservação 
(Foreac) e do projeto Febrac Itinerante. 

Números do 1º ano da Gestão Plansind
AGE/AGO Febrac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     14
Reunião da Diretoria e Conselho Gestor da Febrac. . . . . . . . . .  08
Reunião da Comissão de Trabalho da Febrac . . . . . . . . . . . . . . .     06
Reunião com Assessores Jurídicos e Fórum Jurídico Febrac . .   03
Reunião de Diretoria e Conselho de Representantes CNC. . . .   15
Reunião da Câmara Brasileira de Serviços - CBS/CNC . . . . . .   07
Reunião da Fenavist. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        07
Reunião Cebrasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        06
Reunião com Entidades Laborais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      04

Reunião do Conselho Nacional do Sesc/Senac . . . . . . . . . . . . .     01
Reunião do Conselho Regional do Senac . . . . . . . . . . . . . . . . . .     03
Audiência com Secretários Especiais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      08
Audiência com Deputados Federais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      03
Foreac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          02
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Em sintonia com o 
Plansind, e no uso das 
atribuições conferidas 
pelo art. 90 do Estatuto, 
o presidente da Febrac, 
Renato Fortuna Cam-
pos, instituiu cinco Co-
missões de Trabalho: 
Fundação do Instituto 
Febrac, Lei de Licita-
ções, Reforma Tributá-
ria, Unificação da Categoria e Centro de Estudos e Estatísticas do 
Setor.

As Comissões já se reuniram seis vezes, e são formadas por 
diretores e assessores da Febrac, presidentes dos Sindicatos filiados e 
representantes de entidades parceiras. As equipes foram responsá-
veis pela criação de emendas incluídas em proposições legislativas de 
interesse do segmento. 

Uma delas é a Emenda n.º 74 à Proposta de Constitucional 
(PEC) 45/2019, apresentada pelo deputado Laércio Oliveira na 
Câmara dos Deputados, que prevê para as empresas com serviços 
contínuos com prevalência de mão de obra, os tributos incidentes 
sobre a folha serão objetos de crédito.

Comissões de Trabalho e gestão democrática 

Reunião da Comissão de Trabalho da Reforma
Tributária 03 de setembro

Presidente:
Renato Fortuna Campos
Vice-Presidente Nacional:
Rui Monteiro Marques
Tesoureiro:
Edmilson Pereira de Assis
Vice-Presidente da Região Norte: 
Luiz Rodrigues Coelho Filho
Vice-Presidente da Região 
Nordeste:
Fabiano Barreira da Ponte

Vice-Presidente da Região 
Centro–Oeste:
Nilson Moreira Barbosa
Vice-Presidente da Região 
Sudeste: 
Marcos Nóbrega
Vice-Presidente da Região Sul: 
Avelino Lombardi
Diretor Secretário-Geral 1º: 
Ricardo Ortolan

Composição do Conselho Gestor

No início denominado Diretoria Executiva, o Conselho Gestor 
se reúne um dia antes da AGE, a fim de alinhar ações estratégicas, 
tendo como ponto de partida as sugestões de pauta, enviadas pela 
Diretoria, assessorias Jurídica, Econômica e Parlamentar. Em 
seguida, o material é enviado à Superintendente da Febrac, Cristiane 
Oliveira, para a elaboração da pauta da AGE. 

Conselho Gestor (2018/2022)
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O Fórum Regional das Empresas 
de Asseio e Conservação está conquis-
tando espaço na agenda dos setores 
regionais. O Foreac Região Norte foi o 
primeiro evento, realizado em Manaus 
(AM), no dia 25/04, com palestra so-
bre a Comissão de Conciliação Prévia, 
com o Procurador do Trabalho Titular 
do PRT da 11ª Região, Jeibson dos San-
tos Justiniano, e sobre a Lei Geral de 
Proteção de Dados, com a consultora 
Jurídica da Febrac, Lirian Cavalhero. 

O mesmo sucesso se repetiu no dia 
10 de outubro, com a 2ª edição na 
Região Nordeste, na cidade de Aracajú 

Foreac: Federação mais perto
das lideranças regionais

(SE). O deputado federal e presidente 
da Fecomércio/SE, Laércio Oliveira, 
palestrou sobre a conjuntura política e 
as medidas para alavancar o setor de 
Serviços. A Reforma Tributária (PEC 
45/19) foi tema da palestra do vice-
presidente do Sindicato das Empresas 
de Contabilidade de São Paulo (Ses-
con-SP), Jorge Segeti.

O evento é uma realização da 
Febrac em parceria com os sindicatos 
estaduais, a fim de contribuir para o 
desenvolvimento das empresas a partir 
da integração entre empresários e a 
sociedade. 

Os primeiros eventos 
reuniram mais de 200 pes-
soas, dentre autoridades 
nacionais e estaduais, em-
presários, líderes sindicais, 
fornecedores e profissi-
onais do setor de Serviços, 
vindos de vários estados. 
O 3º Foreac será na cidade 
de Porto Alegre (RS), no 
segundo semestre de 2020. 

O projeto Febrac Itinerante é mais uma 
meta do Plansind. A AGE realizada, 
mensalmente, na sede da Federação, em 
Brasília (DF), é transferida para a sede dos 
sindicatos regionais, aproveitando, inclusive 
eventos, como o Foreac e outros já tradicio-
nalmente, consolidados no setor. “A pro-
posta é aproximar a Federação das bases 
regionais, promovendo reuniões periódicas 
e encontros regulares, valorizando a capilari-
dade e integração institucional”, destacou o 
presidente Renato Fortuna Campos. 

A 1ª AGE da Gestão 2018/2022 foi 
Itinerante, realizada no dia 08/08, durante o 
Fórum Pulire América, pela primeira vez 
fora da Europa; duas AGEs, em Aracajú e 
Manaus (Foreac); e a 11ª AGE reuniu a 
diretoria da Febrac na sede do Seac-SP, 
acontecendo paralelamente à 26ª Higiexpo, 
realizada no São Paulo Expo.

Febrac Itinerante 

10ª AGE Dra. Lirian Cavalhero; Renato Fortuna
Campos, Rui Monteiro e Ricardo Ortolan (Sindasseio)

Compromisso assumido no Plano de 
Governança Sindical (Plansid), a Febrac 
fundou o Instituto Nacional das Empresas 
de Asseio e Conservação (INEAC) da 
Federação Nacional das Empresas Presta-
doras de Serviços de Limpeza e Conserva-
ção (Febrac). O Estatuto foi aprovado no dia 
20 de agosto de 2019, em São Paulo/SP.

O projeto foi coordenado pela Comis-

Abertura do 2º Foreac reúne líderes sindicais e autoridades

Gestão Plansind funda o INEAC
são de Trabalho de Fundação do Instituto, 
instituída pela atual Gestão. O INEAC 
atuará de forma autônoma e articulada com 
entidades de direito público e privado, 
procurando mobilizar e apoiar iniciativas 
existentes que contribuam para a conse-
cução de suas finalidades e objetivos.

Dentre as atribuições elencadas no 
Estatuto do INEAC, destacam-se realização 

de pesquisas e desenvolvimento, estudos 
socioeconômicos e conjunturais de interes-
se do setor; apoio a ações de crescimento e 
desenvolvimento institucional, político, 
sindical e econômico; promoção de eventos 
e treinamentos, dentre outras iniciativas, que 
visem à melhoria da capacidade tecnológica 
e gerencial dos setores empresariais de 
interesse.

Crédito: P. Noronha Fotografia
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A defesa dos interesses e direitos do segmento depende 
da capilaridade da Federação nas esferas decisórias e 
formadoras de opinião. Assim, a Gestão Plansind 
concentra iniciativas para fortalecer a Representatividade 
Sindical, por meio de articulações políticas e participação 
em fóruns e discussões, que envolvam o segmento de 
Asseio e Conservação, assim como o Setor de Serviços. Por 
isso, se faz presente em diversas entidades de classe, órgãos 
públicos e iniciativa privada. 

REPRESENTATIVIDADE COM RESULTADO! 

REPRESENTAÇÃO
» Confederação Nacional do Comércio de Bens, 

Serviços e Turismo (CNC)
» Central Brasileira do Setor de Serviços (Cebrasse)
» Conselho Nacional do Sesc e Senac
» Federação Nacional das Empresas de Segurança e 

Transporte de Valores (Fenavist) 
» Câmara Brasileira de Serviços (CBS) da CNC
» Conselho Regional do Senac

Em Brasília (DF), durante reunião da Câmara Brasileira 
de Serviços (CBS/CNC), o Coordenador Luiz Gastão 
Bittencourt da Silva nomeou o presidente da Febrac, 
Renato Fortuna Campos, como subcoordenador da CBS. 
A este cabe executar as determinações fixadas pelo Coor-
denador, na condução dos trabalhos desenvolvidos no 
âmbito da Câmara. Participaram da reunião o presidente 
do Seac/RJ, Ricardo Costa Garcia; o presidente do 
Seac/MS, Daniel Felício; o presidente do Seacec, Fabiano 
Barreira da Ponte e o Superintendente do Seac/RJ, José de 
Alencar Leite Magalhães.

Presidente da Febrac nomeado
subcoordenador na CBS/CNC 

Reunião CBS - CNC em Brasília no dia 07 de maio

Reuniões da Câmara
Brasileira do Setor
de Serviços/CNC 

Representando a Febrac, o presidente Renato Fortuna 
Campos participou de seis reuniões da CBS, quando 
defendeu e reivindicou ações em defesa das empresas 
prestadoras de serviços de limpeza e conservação, como 
alternativas para cumprimento da cota de jovem aprendiz, 
pessoa com deficiência e mudanças na Súmula 448 do TST, 
que dispõe sobre o adicional de insalubridade.

1ª participação reunião CBS CNC
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Articulações políticas em defesa
dos interesses do setor

Em um ano da Gestão Plansind, a 
diretoria da Febrac continua firme, 
perseguindo interesses do setor. 
Novos canais são abertos na esfera 
política. O presidente Renato Fortuna 

Um dos parlamentares é o deputado federal (PP/SE), Laércio 
Oliveira, também presidente da  Fecomércio/SE, e ex-presidente da 
Febrac. Em março/2019, a Consultora Jurídica da Febrac, Lírian 
Cavalhero, apresentou ao deputado Laércio Oliveira sugestões de 
emendas do setor ao Projeto de Lei n.º 6814/2017, que altera a Lei de 
Licitações. 

O PL tramita na Câmara dos Deputados e se aprovado, vai trazer 
profundas mudanças na forma de contratação dos serviços pelos 
entes públicos. A proposta da Febrac visa deixar o processo 
licitatório mais justo e claro para as empresas e para o setor público. 

Em maio/2019,  o presidente Renato Fortuna Campos cumpriu 
agenda em Aracaju/SE, se reunindo com o deputado Laércio 
Oliveira para discutir ações estratégicas em defesa do setor. Também 
participaram do encontro o presidente do Sindicato Empresas de 
Asseio e Conservação de Sergipe (Seac-SE), Fábio Andrade e o 
diretor Alex Moura, juntamente com o superintendente da 
Fecomércio, Maurício Gonçalves.

Deputado Laércio Oliveira, aliado do setor de Serviços 

Febrac entrega pleito do setor ao Deputado Laércio Oliveira

No dia 20/11/2018, o presidente Renato Fortuna Campos 
esteve em audiência com o relator da Reforma Tributária e 
deputado federal, Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), para tratar de 
assuntos inerentes à Reforma Tributária (PEC 140/12 e PEC 
283/13 Apensado). Participaram também o Diretor Financeiro 
da Febrac e presidente do Sindprest/RN, Edmilson Pereira de 
Assis, o Secretário-Geral da Febrac e presidente do Sindasseio, 
Ricardo Ortolan, e o presidente do Seac-SC, Avelino Lombardi.

Presidente da Febrac se reúne com relator da Reforma Tributária 

Campos já se reuniu com parlamen-
tares, cumprindo extensa agenda, que 
tem como meta mostrar aos líderes 
políticos as demandas do setor, assim 
como a importância dele para a 

economia.Temas como Reforma 
Tributária (PEC 45/2019), PL das 
Licitações, Súmula 448/TST, cota de 
aprendizes e pessoas com deficiência, 
dentre outros, fazem parte da agenda.

ESPECIAL FEBRAC



34 REVISTA MOMENTO SEAC-MG

No dia 30 de agosto, o presidente da Febrac e lideranças 
almoçaram com o senador Major Olímpio, aproveitando a ocasião 
para tratar de outros assuntos, como as dificuldades financeiras 
enfrentadas pelas empresas para cobrir a cota de jovem aprendiz, 
determinada pela Lei 10.097/2000, e Lei 11.180/2005, que altera 
artigos da CLT, com relação à aprendizagem profissional.

Esse é mais um encontro proporcionado pela diretoria da Febrac 
a fim de apresentar a Federação e o papel das empresas 
representadas, que são responsáveis pela geração de mais de 1,5 
milhão de empregos diretos e 65% do Produto Interno Bruto (PIB).  
Todos os eventos, visando ao fortalecimento da Representatividade 
e do Associativismo. 

Reunião com senador
Major Olímpio, em SP

Almoço com o senador Major Olímpio

Em Brasília, o cumprimento das regras impostas pela Instrução 
Normativa nº 05/2017 foi tema do encontro do presidente Renato 
Fortuna Campos com o secretário Executivo Adjunto do Ministério 
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Walter Baere de 
Araújo Filho. 

O Secretário solicitou evidências científicas para justificar a 
alteração requerida na Instrução Normativa. A IN dispõe sobre as 
regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o 
regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública 
federal direta, autárquica e fundacional. Também participaram da 
reunião o vice-presidente da Febrac e presidente do Seac-SP, Rui 
Monteiro Marques, e o assessor econômico, Vilson Trevisan.

Diretores da Febrac
discutem IN 05 no

Ministério do Planejamento

A reunião aconteceu no dia 23/10/2018 e reuniu lideranças e autoridades

Frente Parlamentar do Setor de Serviços
No dia 1º de outubro de 2019, Renato 

Fortuna Campos, participou do relançamento 
da Frente Parlamentar em Defesa do Setor de 
Serviços pelo deputado federal Laércio 
Oliveira. O evento reuniu representantes de 
mais de 40 segmentos, limpeza, educação, 
saúde, segurança, contabilidade, comunica-

ção, além de diversas empresas da área de 
tecnologia. Segundo o deputado, a Frente 
inicia seus trabalhos lutando contra a PEC 45, 
que prevê aumento de impostos para os Ser-
viços, hoje, um dos setores que mais emprega 
no país.

ESPECIAL FEBRAC
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A Gestão Plansind, por meio das assessorias Jurídica, 
Econômica e Parlamentar, busca maior capilaridade também 
junto à esfera executiva, principalmente, com o governo 
federal. Em mais de um ano de Gestão, o presidente Renato 

Articulações com o Poder Executivo

Durante encontro com o secretário Especial de Indústria, 
Comércio, Serviços e Produtividade, Caio Megale, no Ministério da 
Economia, em Brasília/DF (abril/2018), o presidente da Febrac, 
Renato Fortuna Campos, o vice-presidente da Fenavist, José 
Jacobson Neto, e o presidente da Cebrasse, João Diniz, discutiram 
pautas prioritárias do setor, colocando-se à disposição para 
assessorar a pasta quando for necessário.  Dentre os temas 
abordados, a dificuldade das empresas do setor de limpeza para 
cumprir a cota de 5% de jovem aprendiz e a importância da correção 
da cota de deficiente físico para o setor de segurança privada.

Pautas com Secretário
da Indústria e Comércio

Representantes do Setor de Serviços discutem pautas prioritárias com Secretário da
Indústria e Comércio

Em audiência (16/09), no Ministério da Economia, com o 
secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, o 
presidente da Febrac, Renato Fortuna Campos, o vice-presidente, 
Rui Monteiro Marques, e o diretor financeiro, Edmilson Pereira de 
Assis, discutiram vários assuntos, dentre eles: dificuldades 
enfrentadas pelas empresas do setor para cumprir as cotas do 
aprendiz e de pessoas com deficiência; o processo negociado x 
legislado, que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF) e a 
pluralidade sindical.

Reunião com Rogério
Marinho, no ME

Diretores da Febrac se reúnem com Rogério Marinho 

Secretário da Receita Federal recebe comitiva do setor de Serviços
Representantes da Central Brasileira 

do Setor de Serviços (Cebrasse) e o 
presidente da Febrac, Renato Fortuna 
Campos, se reuniram (25/07/2019), 
com o Secretário Especial Adjunto da 
Receita Federal, Marcelo de Sousa Silva. 
A comitiva entregou a proposta de en-

quadramento do Setor de Serviços no 
Modelo de Reforma Tributária, em de-
bate no Ministério da Economia, e soli-
citou a representação da Cebrasse nas 
Câmaras Setoriais do Ministério da 
Economia.

Fortuna e diretores já se reuniram com representantes e 
secretários especiais do Ministério da Economia e do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,da 
Secretária da Receita Federal, dentre outros.

ESPECIAL FEBRAC
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 O vice-presidente da Febrac e presidente 
do Seac-SP, Rui Monteiro Marques, recebeu 
na sede do Sindicato, a comissão da Federa-
ção Belga, no dia 21 de agosto de 2018. O 
presidente da Febrac, Renato Fortuna Cam-
pos, também esteve presente. A comissão 
representa os trabalhadores, que apresenta-
ram o Fundo Social.

Os empresários brasileiros falaram sobre 
o papel da Febrac e do Sindicato paulista no 
fortalecimento do setor produtivo, assim 
como do setor de limpeza e conservação no 
País, e o atual cenário da economia brasileira.

REPRESENTATIVIDADE JUNTO A ENTIDADES SINDICAIS

O presidente Renato Fortuna Campos e 
representantes do setor de Serviços se 
reuniram com a presidente da Fundação 
Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e 
Medicina do Trabalho (Fundacentro), Mari-
na Brito Battilani, para encaminhar contri-
buições ao trabalho de revisão de atos 
normativos relativos à Saúde e Segurança do 
Trabalho (SST).

A proposta é contribuir com o grupo de 
trabalho, organizado pela Fundacentro, 
responsável pela revisão dos atos norma-
tivos expedidos pelo antigo Ministério do 

Febrac e Fundacentro pela SST 

Comitiva do Setor de Serviços se reúne com presidente da
Fundacentro no dia 02/05/2019 em São Paulo

Reunião com líderes
sindicais da Bélgica O presidente Renato Fortuna 

Campos reuniu-se, em Brasília, em 
novembro 2018, com a diretoria da 
Confederação Nacional dos Trabalha-
dores em Empresas de Prestação de 
Serviços de Asseio e Con-
servação, Limpeza Urbana 
e Áreas Verdes (Conas-
con) para discutir cláusulas 
nacionais e a possibilidade 
de trabalho conjunto em 
prol do setor.

Participaram da reu-
nião, o Delegado Repre-
sentante junto à CNC 
(Adjunto) Fábio Sandrini 
Baptista; presidente do 
Seac-PR, Adonai Aires de 
Arruda; presidente do 
Seac-SC, Avelino Lombar-
di, presidente do Sind-

Febrac e Conascon discutem ações estratégicas 

Trabalho na área de Saúde e Segu-
rança do Trabalho, de modo reduzir 
o excesso de burocracia e normatiza-
ção de viés ideológico que está a pre-
judicar o desenvolvimento nacional.

O vice-presidente Nacional da 
Febrac, Rui Monteiro Marques, o 
presidente da Central Brasileira do 
Setor de Serviços (Cebrasse), João 
Diniz, diretores das entidades e a 
assessora jurídica da Febrac, Lirian 
Cavalhero, também participaram da 
reunião.

prest-RN, Edmilson Pereira de Assis; 
presidente do Seac-RJ, Ricardo Garcia e 
presidente do Seac-SP e vice presidente 
da Febrac, Rui Monteiro Marques.

Reunião sinaliza novas parcerias

ESPECIAL FEBRAC
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Duas vezes por ano, a Febrac e Fenavist 
promovem o  Encontro dos Executivos dos 
Sindicatos de Empresas de Asseio e 
Segurança (Geasseg), sempre valorizando os 
estados-sede dos Sindicatos filiados. 
Durante a Gestão Plansind, foram realiza-
dos eventos em Belo Horizonte (MG), 
Brasília (DF) e em Florianópolis (SC), que 
recebe a 36ª edição, entre os dias 30 de 
outubro e 02 de novembro de 2019. 

Em Minas Gerais, o Seac-MG e as 
federações realizaram o XXXIV na histórica 
cidade de Ouro Preto, nos dias 08 e 09 de 
novembro de 2018. 

O XXXV Geasseg foi realizado em 
Brasília (DF), em parceria com o Seac-DF, 
nos dias 17 e 19 de março de 2019. Esta 
edição também foi especial, porque foi 
promovida durante as comemorações dos 

GEASSEG: Encontro de Executivos fortalece
Representatividade  

Febrac e Fenavist promovem XXXV Geasseg em Brasília

30 anos da Fenavist. Os Geasseguianos 
participaram das solenidades, inclusive, na 
Câmara dos Deputados, que promoveu 
sessão solene no dia 18 de março.

O Geasseg tem o apoio do sindicato 

anfitrião, com o objetivo o intercâmbio de 
experiências a partir da especificidade que a 
gestão sindical proporciona aos executivos 
do segmento de Asseio, Conservação e 
Segurança.

O presidente da Febrac, Renato Fortuna Campos, foi 
moderador no painel sobre a Reforma Tributária, durante o III 
Fórum Nacional do Setor de Serviços (30/05/2019), 
promovido pela Central Brasileira do Setor de Serviços 
(Cebrasse). O ex-presidente da Febrac e deputado Federal 
Laércio Oliveira falou sobre a representatividade do setor de 
Serviços na Câmara dos Deputados, e o vice-presidente da 
Febrac e presidente do Seac-SP, Rui Monteiro Marques, 
mediou o painel “Reforma Tributária e impactos no setor de 
Serviços”.

O Fórum debateu a inovação no setor de serviços, com 
foco nas reformas tributária e previdenciária e na produti-
vidade que o país pode ganhar a partir dessas transformações. 
E contou com as palestras de diversas autoridades nacionais e 
representantes do governo como o ex-presidente da Febrac e 
deputado Federal Laércio Oliveira; o Secretário Especial da 
Receita Federal, Marcos Cintra; o Senador Major Olímpio; o 
Secretário da Previdência Social, Leonardo Rolim e Bernard 
Appy.

III Fórum Nacional do Setor de Serviços da Cebrasse

O Fórum foi realizado no auditório Totvs, em São Paulo
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Diretoria da Febrac no 27º Higicon

Paralelo ao Higicon a Abralimp promoveu também a 26ª Higiexpo

Febrac na ISSA 2019,
no México

Comitiva brasileira liderada pela 
Febrac participou da ISSA Expo 
Limpieza 2019, entre os dias 5 e 7 de 
junho, na Cidade do México. O 
evento reuniu cerca de três mil 
profissionais da indústria de lim-
peza e manutenção, e mais de 70 
expositores mexicanos e interna-
cionais, que apresentaram novos 
produtos e serviços. Mais uma 
grande oportunidade de negócios, 
troca de conhecimentos, sendo 
também um ponto de encontro 
para tomadores de decisão e 
profissionais do setor.

GRANDES EVENTOS

Durante a 3ª Assembleia 
Geral Extraordinária, em 
outubro/2018, o presidente 
da Febrac Renato Fortuna 
Campos, entregou os “Cer-
tificados Responsabilidade 
Social e Ambiental” aos 
Sindicatos dos estados 
participantes da 11ª Ação 
Nacional Febrac - Limpeza 
Ambiental, Ato de Cidada-
nia e da Campanha de Doa-
ção de Brinquedos e Mate-
rial Escolar presentes na reunião.

Com esta certificação, a Febrac 
concedeu o título de Destaque Social e 
Limpeza Ambiental 2018 pela partici-

pação, desempenho e importante contri-
buição para o sucesso das ações no Brasil. 
Também receberam os títulos o Seac-BA, 
Seacec, Seac-MS e Seac-PR.

11ª Ação Nacional Febrac de Limpeza Ambiental 

No dia 21 de agosto, em São Paulo, o presidente da Federação 
Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços de Limpeza e 
Conservação (Febrac), Renato Fortuna Campos, participou da 
abertura do 27º Congresso Internacional do Mercado Profis-
sional de Limpeza (Higicon) no São Paulo Expo – Pavilhão 5.

O vice-presidente da Febrac, Rui Monteiro Marques, foi um 
dos debatedores do painel “Reforma Trabalhista e seus 
impactos”, juntamente com o presidente do Conselho de 
Emprego e Relações do Trabalho da Fecomércio/SP, professor 
José Pastore, e de José Moacyr Malvino, presidente da Conascon.

O evento foi organizado pela Associação Brasileira da 
Limpeza Profissional (Abralimp), em parceria com a ISSA - The 
Worldwide Cleaning Industry Association, paralelamente à 26ª 
Higiexpo, que reuniu profissionais do setor da limpeza vindos de 
todo o país.

ESPECIAL FEBRAC



Assessores Jurídicos dos Sindicatos filiados à Federação 
Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços de Limpeza e 
Conservação (Febrac) e à Federação Nacional das Empresas de 
Segurança e Transporte de Valores (Fenavist) se reuniram 
(24/09), em Brasília, na Confederação Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC), para o Fórum Jurídico Febrac-
Fenavist. Em pauta, as convenções coletivas de segurança 
privada, asseio e conservação 2019, decisões judiciais e ações 
diretas de inconstitucionalidade pós Reforma Trabalhista, a 
Reforma Tributária para o setor de Serviços com preponderância 
de mão de obra e a Lei 13.874/2019 (Lei da Liberdade 
Econômica).O primeiro fórum de 2019 foi realizado em 30/04, 
também na CNC. O encontro é promovido duas vezes por ano. 

Fórum Jurídico reúne assessores da Febrac e Fenavist 

O presidente da Febrac, Renato Fortuna Campos, e 
diretores da entidade prestigiaram (19/03) a festa de gala de 30 
anos da Federação Nacional das Empresas de Segurança e 
Transporte de Valores (Fenavist), realizada no espaço de 
eventos no Hípica Hall em Brasília.

A Diretoria também participou da sessão solene realizada 
na Câmara dos Deputados em homenagem aos 30 anos da 
Fenavist, quando em discurso,  o presidente Renato Fortuna 
Campos destacou a importância da entidade para o 
fortalecimento e desenvolvimento do setor de vigilância e 
transporte de valores no Brasil. A homenagem foi proposta 
pelo deputado Arthur Oliveira Maia (DEM-BA)

A festa de gala reuniu também líderes sindicais, auto-
ridades nacionais e empresários do setor de Serviços.  Dentre 
os homenageados, o Secretário Especial de Previdência e 
Trabalho, Rogério Marinho, pelo trabalho desenvolvido em 
prol do setor produtivo brasileiro, que não pode comparecer. 
O presidente da Associação Brasileira de Empresas de 
Segurança e Vigilância (Abrevis) e vice-presidente da Fenavist, 
José Jacobson Neto, recebeu a homenagem em nome do 
Secretário Rogério Marinho.

Setor de Serviços comemora os 30 anos da Fenavist
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Também foram homenageados os ex-presidentes da 
entidade: Lélio Vieira Carneiro, Cláudio Neves, Jerfferson 
Simões e Odair Conceição além dos Sindicatos responsáveis 
pela criação da Fenavist, em 1º de março de 1989.

Sessão Solene na Câmara dos Deputados em Brasília

O primeiro Fórum de 2019 foi realizado em 30/04 também na CNC

ESPECIAL FEBRAC



ARTIGO

Carteira de Trabalho agora é digital 

Ismar Libânio dos Santos
Advogado e Diretor Administrativo

Financeiro do Seac-MG

A Medida Provisória da Liberdade 
Econômica foi sancionada, em 20/09/2019, 
convertendo-se na Lei 13.874/19: Lei da 
Declaração dos Direitos da Liberdade 
Econômica. Com ela, muitas alterações em 
dispositivos da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT). Para muitos, a MP 881 
ficou conhecida como uma minirreforma 
trabalhista. 

A lei causou certo impacto nas organi-
zações, mas não alterou, substancialmente, 
nenhum direito. Isso não significa que as 
empresas não precisam se preocupar. 
Toda alteração ou modificação legislativa, 
por menor que seja, provoca reflexos, que 
tendem a se acomodar. É o que esperamos. 

Porém, neste breve artigo, vamos nos 
ater à alteração do formato da Carteira de 
Trabalho e Previdência Social (CTPS), que 
a partir de agora, será preferencialmente, 
eletrônica. Em casos excepcionais, como 
das empregadoras que não aderiram ao 
eSocial, ainda será permitida a emissão da 
Carteira de Trabalho física. Os modelos 
para expedição da nova CTPS serão 
determinados pelo Ministério da Econo-
mia, assim como as instruções para seu 
uso.

Desde 1932, quando foi instituída pelo 
governo de Getúlio Vargas, a Carteira de 
Trabalho passou por muitas mudanças. 
Em 2011, para evitar fraudes, o docu-
mento passou a ser impresso em papel-
moeda, sendo todos os dados digitali-
zados. Hoje, reconhecida por suas 
anotações, a CTPS é o único documento a 
reproduzir a vida funcional do traba-
lhador. 

Com o novo formato digital, o número 
de registro do empregado será o número 
do CPF dele. O que verificamos é a 
centralização de diversas informações em 

um só registro. Além de desburocratizar o 
processo de contratação e arquivamento 
de dados, a Carteira de Trabalho virtual 
responde à tendência de modernização do 
mundo do trabalho. 

A meu ver, o formato virtual vai evitar 
muitos problemas para as empresas, prin-
cipalmente, se a perda do documento se 
der por responsabilidade do empregador. 
Nesse caso, quando comprovada a respon-
sabilidade pela perda da CTPS do trabalha-
dor, a empresa era condenada a danos 
morais e materiais. 

Sem dúvida, a nova Carteira de Traba-
lho digital traz benefícios para emprega-
dores e empregados. A solicitação ficou 
mais célere, com mais acesso às informa-
ções, como sobre qualificação civil e de 
contratos de trabalho, por meio da integra-
ção de diversos bancos de dados do 
governo federal. Além do mais, os dados 
ficam “salvos”, podendo ser recuperados 
virtualmente, pois muitos são os recursos 
disponíveis na era da Informatização. O 
mesmo não podemos dizer dos docu-
mentos físicos e impressos. 

No entanto, as empresas precisam 
acompanhar essa e outras alterações. 
Adaptar-se às novas tendências do mundo 
eletrônico, que acontecem de forma expo-
nencial. Haja vista, a Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais, promulgada, recente-
mente, por meio da Lei 13.709/18, que 
entrará em vigor em agosto do próximo 
ano, regulando as atividades de tratamento 
de dados pessoais de empregados e de 
terceiros. O conselho é qualificar, requali-
ficar, treinar, acompanhar e se manter 
informado. Aliás, informação e conhe-
cimento são moedas de troca e determi-
nantes para o sucesso de qualquer 
empreendimento. 
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O “contrato intermitente” foi uma das novidades trazidas 
pela Reforma Trabalhista, conforme previsão do art. 443, §3º 
da CLT.

Diante da nova previsão legal e da inexistência de 
jurisprudência consolidada sobre o tema, muitos tem sido os 
questionamentos gerados sobre o trabalho intermitente, o que 
inibe até mesmo a sua utilização, em razão da insegurança 
jurídica.

O Tribunal Superior do Trabalho – TST, em recente 
decisão proferida pela 4ª Turma, enfrentou a matéria pela 
primeira vez e declarou lícita a contratação de funcionário pelo 
regime do contrato intermitente independente da função que 
exerça na empresa (excetuados apenas os aeronautas, por 
expressa previsão legal).

O Tribunal Regional da Terceira Região – Minas Gerais – 
havia declarado a ilegalidade da contratação de um funcionário 
pelo regime do trabalho intermitente em razão da atividade 
exercida: assistente de loja da Magazine Luiza, atividade 
rotineira e contínua dos estabelecimentos de varejo, 
apontando que a contratação na nova modalidade deve ser 
excepcional.

Já no entendimento do TST, diante da inexistência de 
qualquer previsão legal nesse sentido, não cabe à Justiça do 
Trabalho estender os requisitos legais para caracterização do 
trabalho intermitente, sob pena de violação ao Princípio da 
Legalidade (Constituição Federal, art. 5º, II). 

A decisão do Tribunal Superior, no entanto, não encerra as 
discussões sobre o tema, permanecendo ainda dúvidas e 
questionamentos, havendo, em muitos casos, confusão entre 
trabalho intermitente, trabalho temporário e jornada parcial, 
que serão abaixo definidos.

Trabalho temporário
O trabalho temporário já existia no Brasil muito antes da 

Reforma Trabalhista, sendo disciplinado pela Lei 6.019/74, 
alterada pela Lei 13.429/17 (Lei do Trabalho Temporário).

No trabalho temporário a contratação do empregado é 
feita de forma indireta, por intermédio de uma empresa 
especializada em fornecimento de mão de obra. 

O trabalho intermitente e suas peculiaridades

Bárbara Lameiras
Advogada Especialista em Direito do

Trabalho e Processual do Trabalho

...’’a modalidade de contrato intermitente 
pode trazer benefícios tanto ao empregador 

como ao empregado, na medida em que a 
empresa paga apenas o serviço efetivamente 

prestado, mas, ao mesmo tempo, ao 
trabalhador é garantida o recebimento de 

férias e décimo terceiro salário, passando a 
ter, inclusive, direito ao FGTS e aviso prévio.’’
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É geralmente utilizado quando a empresa precisa de mão 
de obra para cobrir uma demanda excepcional (aumento de 
produção) ou para substituição de algum funcionário.

A Lei define um prazo máximo de 180 dias para duração do 
contrato temporário (antes da Lei 13.429/17, o período 
máximo era de 90 dias), podendo ainda ser prorrogado por 
mais 90 dias, totalizando 270 dias. 

Ao término da prestação do serviço, o profissional só 
poderá ser chamado novamente após 90 dias do encerramento 
do contrato.

O empregado está submetido à jornada contratual pré-
definida, sendo remunerado mensalmente pelos serviços 
prestados e, em caso de falta, terá o desconto do dia não 
trabalhado.

Jornada parcial
A jornada parcial é uma modalidade de contratação que 

também já existia antes da Reforma Trabalhista, até então, 
aplicada apenas aos contratos cuja jornada de trabalho fosse 
de, no máximo, 25 horas semanais, com proibição de 
realização de horas extras. 

A Reforma Trabalhista trouxe alterações, passando o limite 
máximo da jornada para 30 horas semanais sem permissão de 
horas extras, ou 26 horas semanais, permitida a jornada 
extraordinária de 06 horas por semana.

Trata-se de contrato por tempo indeterminado, com 
jornada pré-definida, pagamento mensal de salário propor-
cional (observado o salário mínimo proporcionalmente) e, em 
caso de falta, o empregado também terá o dia descontado.

Contrato intermitente
Já o trabalho intermitente não existia no Brasil, sendo uma 

novidade trazida pela Reforma Trabalhista.
Possui peculiaridades interessantes, estando seus requisitos 

previstos no art. 452-A da CLT.
A grande diferença dessa modalidade de contrato é a 

inexistência de jornada pré-definida, bem como o prazo de 
duração do contrato, que é indeterminado.   

O empregado intermitente é subordinado ao empregador, 
estando sujeito à supervisão e cumprimento de ordens. Por 
isso, deverá ser o contrato anotado em sua Carteira de 
Trabalho e Previdência Social.  O empregado, no entanto não 
trabalha todos os dias, prestando o serviço de acordo com a 
necessidade da empresa. 

A Lei exige que o contrato seja escrito e deve constar o 
valor da hora de trabalho, (que não pode ser inferior ao valor 
horário do salário-mínimo ou àquele devido aos demais 
empregados do estabelecimento).

Para a prestação do serviço, a empresa deve acionar o 
funcionário com pelo menos três dias de antecedência por um 
meio de “contato eficaz” (que pode ser e-mail, mensagem de 
celular, “whatsapp”, etc), que poderá aceitar ou não a 
demanda. O silêncio do funcionário será interpretado como 
recusa ao trabalho, sem que haja penalidades para nenhuma 
das partes. No entanto, o descumprimento do acordado após a 
aceitação por parte do empregado, qualquer uma das partes 
gera a obrigação de ressarcir o percentual de 50% sobre o que 
iria pagar/receber. Essa previsão de multa devida pelo 
empregado tem trazido diversas discussões, inclusive sobre a 
sua constitucionalidade. No entanto, ainda não existe decisão 
definitiva sobre o tema. 

A lei não prevê períodos mínimos ou máximos de trabalho 
a cada chamado. A mínima jornada, no entanto, está 
relacionada à remuneração mínima diária do trabalhador e, 
quanto a máxima, à possibilidade de desvirtuação do contrato 
intermitente.

O trabalhador temporário terá direito à remuneração 
apenas quando efetivamente trabalhar, pelo serviço prestado, e 
receberá, ao mesmo tempo, férias acrescidas do terço 
constitucional, 13º salário, repouso semanal remunerado e 
adicionais legais.

Em caso de rescisão sem justa causa por iniciativa do 
empregador, serão devidos ao intermitente, metade do aviso 
prévio indenizado, metade da indenização sobre o saldo do 
FGTS e a integralidade das demais verbas trabalhistas, tudo 
calculado com base na média dos valores recebidos no curso 
do contrato.  

Verifica-se que a modalidade de contrato intermitente 
pode trazer benefícios tanto ao empregador como ao 
empregado, na medida em que a empresa paga apenas o 
serviço efetivamente prestado, mas, ao mesmo tempo, ao 
trabalhador é garantida o recebimento de férias e décimo 
terceiro salário, passando a ter, inclusive, direito ao FGTS e 
aviso prévio. Por outro lado, o empregado poderá prestar 
serviços a mais de um empregador, com possibilidade de 
aumentar sua renda. Trata-se, portanto, de modalidade de 
contrato a ser considerada, desde que respeitados todos os 
requisitos legais. 



ranking do Campeonato Mineiro, além 
do preparatório para o Brasileiro.

Consideramos as vitórias de Floria-
no como a vitória de todos nós! E para a 
Conservadora Campos o ano de 2019 
também foi de conquistas. Participamos 
das auditorias de recertificação da ISO 
9001:2015 e manutenção da ISO 
14001:2015 e nosso sistema integrado 
de gestão está conforme aos requisitos 
estipulados nas normas.

É com grande felicidade que 
compartilhamos estas vitórias com os 
nossos clientes, colaboradores, fornece-
dores e sociedade. E aproveitamos este 
momento para agradecer aos nossos 
colaboradores pelo empenho em todos 
os anos de empresa. Nosso muito 
obrigado por desenvolverem o trabalho 
buscando a excelência, a qualidade e o 
respeito ao meio ambiente. Tudo isso 
representa o que direciona nosso 
trabalho: a paixão pelo que fazemos!
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A Conservadora Campos vibra com 
cada conquista, em especial com as de 
nossos colaboradores. Nestes 22 anos 
de empresa, tivemos a felicidade de 
presenciar muitas vitórias. Famílias se 
formando e aumentando, pessoas 
realizando sonhos como compra da casa 
própria, filhos se formando na faculdade 
e outras tantas.

E fazer parte da vida de nossos 
colaboradores nos enche de muito 
orgulho e felicidades. E hoje, a Campos 
torce muito pelo sucesso de Floriano 
Junio dos Santos Silva, colaborador da 
empresa desde 2014. Floriano é um 
grande campeão de Karatê! Em agosto 
de 2019, ele conquistou o primeiro lugar 
(nas lutas Kata e Kumite) na XXV Copa 
de Sete Lagoas, que vale pontos para o 

Conservadora Campos:
mais que uma empresa… uma grande família

Maria Aparecida Freire
Presidente da Conservadora Campos e

Conselheira Administrativa do Seac-MG

Floriano Junio dos Santos Silva
Colaborador da Conservadora Campos e campeão de Karatê

Fotos: arquivo pessoal de Floriano Junio - 2019
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Em março de 2019, a Insetan completou 60 anos de 
Prestação de Serviços em Controle de Vetores e Pragas Urbanas, 
sendo reconhecida como pioneira no segmento de Dedetização.

Segundo Viviane Avelar, Bióloga e Responsável Técnica da 
Insetan desde 1998, o diferencial da empresa é a eficiência no 
atendimento ao cliente a partir de sua equipe multidisciplinar que 
acompanha todos os processos antes, durante e depois das 
aplicações, garantindo aos clientes maior segurança e a 
disponibilização de informações pertinentes para excelência dos 
serviços. 

Os clientes contratuais têm à disposição todos os 
documentos e relatórios técnicos detalhados através de sistema 
OnLine mediante de Login e Senha disponibilizados pela equipe 
de Gestores, relata Viviane Avelar.

Insetan 60 anos: o controle de Pragas que Resolve!

A Ética Conservação e Higienização Ltda abraça dentre os 
diversos desafios das empresas de Higienização, a contratação 
das Pessoas com Deficiências. Neste segmento, são diversos 
estes desafios, pois a maioria das empresas não está adaptada, 
totalmente, para receber este público que tanto contribui para 
o desenvolvimento do nosso país. 

Depois de muitos meses trabalhando para oferecer estas 

Associada Ética atinge meta de contratação de
Pessoas com Deficiência

oportunidades, a Ética fechou parceria com duas Instituições 
que apoiam e qualificam pessoas para trabalhar nas empresas. 
A Ética conseguiu atingir sua meta de contratação. Hoje, conta 
com 31 Pessoas com Deficiência no seu quadro de trabalho. 
Uma grande vitória social, somada com responsabilidade 
empresarial.

Para o diretor da Insetan, Geraldo Lúcio, filho do fundador 
da empresa Rubem Miguel, além do diferencial de eficácia de 
atendimento ao cliente, a empresa apresenta outros atributos que 
fazem com que a Insetan seja referenciada como a maior e 
melhor empresa do segmento, no Estado de Minas Gerais.

“A Certificação ISO 9001:2015 e o pioneirismo em técnicas 
inovadoras como  a utilização de Drones para o controle de 
Larvas de Mosquitos;  a utilização de campos eletromagnéticos 
(Sistema Pigeons Out) para repelência e controle de aves e a 
utilização de iscas (Sistema Sentricon) para eliminação de 
colônias de cupins subterrâneos”, destacou Geraldo Lúcio. 

Acesse o nosso site e confira as dicas: www.insetan.com.br
Fonte: Insetan

Geraldo Lúcio
Diretor da Insetan
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O auditório da Associação Comer-
cial de Patos de Minas ficou lotado de 
empresários, que tiveram a oportu-
nidade de conhecer a história de vida do 
diretor presidente, Walter Ferreira Soa-
res, e os 29 anos do Grupo Conserbras.

Walter Soares lembrou do seu 
tempo de engraxate, servente de 
pedreiro, de quando serviu à Marinha 
do Brasil. Lembrou também de quando 
foi enfermeiro, radialista, apresentador 
de programa de TV e servidor na 
Prefeitura de Patos de Minas. Mas o 
destaque ficou mesmo para quando ele 
apresentou o Grupo Conserbras, desde 
a sua concepção, em 8 de março de 1990 
até os dias atuais.

Fundador do Grupo Conserbras conta sua história
no Café com Negócios da ACIPATOS

As primeiras sedes, os primeiros 
clientes, os primeiros equipamentos e 
veículos e diversas histórias que 
ocorreram nesse período foram 
apresentadas. Quem assistiu pôde ter 

certeza que “Com paciência e perseve-
rança o resultado se alcança”, tema da 
palestra.

O Café com Negócios da ACIPA-
TOS é realizado, mensalmente, e tem o 
objetivo de trazer aos seus associados e 
convidados, a inspiração e a visão de 
grandes empreendedores, promover a 
aproximação entre os empresários de 
Patos de Minas e região, possibilitando o 
networking e futuros negócios.

Segundo Walter Soares, foi uma 
honra participar desse evento tão gran-
dioso. Ele agradeceu o convite e mais 
uma vez reafirmou a importância de 
participar de associações e entidades de 
classe.

Walter Ferreira Soares
Diretor Superintendente da Conserbras e Conselheiro
do Seac-MG



PARCEIROS

No domingo, 22 de setembro, milhares de trabalhadores 
associados e seus dependentes lotaram o Clube Recreativo 
Sindeac, no bairro Nacional, região da Pampulha, para 
participar da tradicional festa do sindicato.

Os trabalhadores atenderam ao convite da diretoria e 
compareceram em massa à 16ª do Churrascão que, a cada ano, 
se firma como um dos maiores eventos festivos da classe 
trabalhadora. Foi mais um dia de diversão e alegria.

Os portões do Clube Recreativo abriram às 9 horas e não 
demorou muito para que logo ficasse cheio. E o domingo 
prometia: muito calor, sol a pino, baixa umidade do ar eram um 
convite para sair de casa e se refrescar. 

Para completar, piscina, cerveja gelada, refrigerante e 
picolé; churrasco e feijão tropeiro, entre outras iguarias. O 
show musical ficou a cargo de Rafael Guinó e banda. As 
crianças se esbaldaram nos brinquedos preparados exclusiva-
mente para elas, como piscina de bolinhas, touro mecânico e 
escorregador. 

Tudo isso misturado com encontros e reencontros de 
amigos e muita prosa boa. Com família ou sozinhos, os 
associados aproveitaram o domingo e voltaram para casa com 
as energias renovadas.

Churrascão 2019
A festa da família Sindeac foi mais uma vez sinônimo

de sucesso
Sorteios de prêmios

É claro que o sorteio de prêmios não poderia faltar. Afinal é 
um dos momentos mais aguardados do Churrascão nesses 16 
anos de realização da festa. Em 2019 o Sindeac inovou. Em vez 
de eletrodomésticos como nas edições anteriores, optou por 
distribuir cheques no valor individual de R$ 500,00.  Assim, os 
contemplados podem escolher onde e como aplicar o dinheiro

Foram 30 os sortudos ganhadores. Este ano, o sorteio foi 
comandado pelo grande parceiro do Sindeac, o jornalista e 
apresentador Otávio di Toledo, do Programa Viação Cipó e 
Alterosa Esporte.

“Agradecemos a todos que participaram da festa. A união e 
a confraternização dos trabalhadores e seus familiares 
renovam nossas energias para seguirmos na luta pelo 
fortalecimento do nosso sindicato e, consequentemente, pelo 
fortalecimento das lutas da nossa categoria e da classe 
trabalhadora”, afirmou o presidente do Sindeac, Paulo 
Roberto da Silva.

Para facilitar o deslocamento dos associados, o Sindeac 
disponibilizou transporte gratuito, de ida e volta até o centro de 
Belo Horizonte. A saída e a chegada foram na Avenida do 
Contorno, próximo ao Shopping Oiapoque.

Agora, os prêmios são cheques individuais para o sortudo gastar como quiser Grande expectativa na hora do sorteio dos prêmios

Crédito: Divulgação Sindeac Crédito: Divulgação Sindeac
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SOCIAL

O estímulo à conscientização sobre como evitar e prevenir 
o câncer de mama é tão importante quanto a cura. Conforme 
dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) foram 
diagnosticados 2,09 milhões de novos casos de câncer de 
mama em 2018. O Instituto Nacional do Câncer (Inca) prevê 
59.700 novos casos no Brasil até o fim deste ano, 
representando um risco de 56,33 casos para cada cem mil 
brasileiras. 

A Campanha Outubro Rosa 2019, promovida pela 
Sociedade Brasileira de Mastologia, apresenta o tema “Mais 
Acesso, Mais Respeito – Todos contra o câncer de mama”, 
destacando a importância de simplificar e ampliar o acesso a 
atendimentos, desde o rastreamento ao tratamento, 
aumentando as chances de cura. 

O presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia – 
Regional Minas Gerais, Waldeir Almeida Junior explica que 
ainda é preciso promover o acesso à informação sobre os 
direitos femininos em relação à saúde das mamas. “A 
campanha alerta sobre a complexidade dos sistemas públicos 
de regulação, obrigando a mulher a esperar meses por uma 
consulta ou exames básicos, principais fatores prejudiciais 
para o diagnóstico precoce que, quando acontece, 
proporciona mais de 95% de chances de cura”, afirma.

A campanha também promove a sensibilização social para 
a disseminação cada vez maior de informações para 
conscientizar a população sobre a importância da prevenção, 
que pode reduzir em até 30% o número de diagnósticos da 
doença com hábitos simples e saudáveis. “Alguns estudos 
comprovam que 150 minutos de atividade aeróbica semanal 
reduz em 22% a reincidência do câncer. Por outro lado, o alto 
consumo de carnes vermelhas e embutidos, ingestão de 
grandes quantidades de bebidas alcóolicas, a obesidade e o 
tabagismo também favorecem o desenvolvimento de células 
cancerígenas”, alerta Almeida. 

Acesso restrito ainda é maior entrave para
diagnóstico precoce do câncer de mama

Outra preocupação da comunidade médica é o surgimento 
crescente de fake news, colaborando assustadoramente com o 
aumento de casos, decorrentes dos mitos compartilhados nas 
mídias sociais, como “radiação da mamografia causa câncer de 
tireoide” e “se já estou velha não preciso mais me preocupar 
com o câncer de mama”. 

O mastologista alerta que todas essas informações estão 
equivocadas e apenas espalham medo e ampliam os casos de 
diagnósticos em fase avançada.  “O Outubro Rosa dissemina 
informações corretas sobre causas, tratamentos, cura e 
prevenção do câncer de mama. É importantíssimo a mulher e 
seus familiares - que também fazem parte da conscientização e 
promoção da saúde – saberem que a radiação do exame de 
mamografia não é perigosa, pois é obtida com o uso de feixe 
de raios-x de baixa energia. As mulheres mais velhas, na pós-
menopausa, são o grupo mais acometido pelo câncer de 
mama e, nessa idade, cresce a importância dos hábitos 
saudáveis e dos exames de rastreamento”, observa o médico.

Fonte: Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Minas Gerais // 
Nathalia Gorito - Zoom Comunicação

Waldeir Almeida Junior
Presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia
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GESTÃO CONTÁBIL

Contabilidade adequada facilita a tomada de decisões
em uma organização

Rogério Amorim
Diretor da Minas Gerencial Contabilidade

De acordo com o diretor da Minas 
Gerencial Contabilidade, Rogério 
Amorim, essa visão moderna da 
contabilidade e suas aplicações define a 
linha de trabalho da empresa, que atua 
no mercado desde 1993.  

Além dos serviços de Contabilidade, 
a empresa também oferece Auditoria 
tributária, financeira e gerencial e 
consultorias,  fornecendo soluções em 
gestão contábil, administrativa e tributá-
ria, prestadas por profissionais alta-
mente qualificados e com visão atua-
lizada das necessidades do mercado. 
“Cuidamos para que o empreendedor se 
concentre na geração de lucros, sem a 

A Contabilidade é responsável pelo controle de todas as movimentações financeiras e tributárias da organização, sendo um importante instrumento para 
tomada de decisão, pois concentra informações contábeis, como valor dos ativos e passivos, receitas, custos e despesas, lucros e rentabilidade. Mas não basta 

fazer a Contabilidade. As informações coletadas pelas áreas fiscal e contábil devem estar corretas. Do contrário, o prejuízo é inevitável. E ainda, 
fundamental para organizar a empresa às exigências do eSocial, que não será extinto, mas passará por reformulação e adequação.

surpresa de passivos desconhecidos”, 
lembrou Rogério Amorim.

Aliás, qual o empresário que não 
teme os passivos, um verdadeiro gargalo 
que deixa resvalar anos de trabalho, se a 
organização não agir  de for ma 
preventiva? A Contabilidade dá uma 
visão do que a empresa, realmente é em 
termos de números. Sem o controle que 
ela proporciona, é impossível tomar 
uma decisão acertada. “Por isso, atua-
mos imbuídos de valores, como a ética, 
honestidade, bom senso, segurança e 
sigilo das informações e excelência 
profissional”. 

Como bem destaca o diretor, a 
sociedade atual está centrada na 
informação e no conhecimento, o que 
tem refletido, fortemente, no mundo 
corporativo, na gestão, nos processos, 
nos produtos e nas estratégias. “O 
conhecimento e a informação são ativos 
financeiros, que definem o futuro dos 
empreendimentos”.

Nesse contexto, as áreas de Conta-
bilidade, Auditoria, Consultoria e Plane-
jamento devem se comunicar dentro da 
empresa. “A contabilidade procura 
captar, organizar e compilar dados, a 
partir de fatos de significado econô-
micos e financeiros, tendo como produ-
to final as demonstrações financeiras. A 
partir de informações contábeis cor-

A MINASGERENCIAL É 
PARCEIRA DO SEAC-MG

Endereço: Rua dos Timbiras - 
1936, 1º andar, Lourdes

Belo Horizonte - Minas Gerais
CEP: 30140-061

Telelefone: 31 3222-6565
contato@minasgerencial.com.br

retas, é possível gerar relatórios e de-
monstrativos que possibilitam posições 
acertadas no processo decisório, o que 
pode vir a definir o futuro da empresa 
nesse mercado tão competitivo”.

Pela forma de atuação, segundo 
Rogério Amorim, a Minas Gerencial 
torna-se a base para a geração de 
conhecimentos que auxiliam as organi-
zações a alcançar os objetivos pro-
postos. “Por se apegar fortemente aos 
princípios fundamentais da ciência 
contábil, aliada a sua vasta experiência 
gerencial, tem sido eficaz em criar 
dentro das corporações instrumentos 
de gestão que as conduzem ao pleno 
sucesso”, concluiu.

51REVISTA MOMENTO SEAC-MG



52 REVISTA MOMENTO SEAC-MG

ARTIGO

Contratar com a Administração pública é um negócio 
vantajoso, mas que, atualmente, tem trazido certa insegurança 
aos empresários. Mergulhados numa crise financeira sem 
precedentes, os Estados, Municípios e órgãos da adminis-
tração pública indireta, recorrentemente, têm atrasado o 
pagamento de contratos administrativos firmados com o 
particular, situação que pode ser nefasta. 

Muitas empresas contratam exclusivamente com a 
Administração Pública, sendo esta a maior ou única fonte de 
receita da empresa. Nesse sentido, o inadimplemento ou 
atrasos de pagamento por parte do ente público prejudicara as 
contas, mormente no que tange ao pagamento de fornece-
dores e funcionários, acarretando dívidas cíveis e trabalhistas.   

Quando a Administração Pública deixa de cumprir a 
contraprestação financeira gera-se um desequilíbrio finan-
ceiro no contrato, tolerado exclusivamente pelo particular, 
que, não raro, suporta em silêncio esses prejuízos, seja por 
temer retaliações por parte do contratante, seja por desconhe-
cer a extensão de seus direitos e os subsídios que a lei oferece 
para minimizar seus prejuízos. 

Mas afinal, como deve proceder o particular em casos 
como esse? 

Inicialmente, é necessário que o particular esteja em dia 
com suas obrigações contratuais, pois se o objeto do contrato 
foi cumprido a tempo e modo adequado, a Administração 
Pública tem a obrigação legal e contratual de emitir a nota de 
empenho e realizar o pagamento. 

É relevante, ainda, que o prestador de serviço notifique o 
Contratante sobre o atraso ou inadimplemento, exigindo o 
pagamento das parcelas devidas, acrescidas de eventuais 
encargos previstos no contrato firmado. Essa notificação terá 
serventia em futura ação a ser ajuizada, caso Administração 
Pública permaneça inadimplente. 

A suspensão da prestação do serviço poderá ser promo-
vida pelo particular nos casos de atraso no pagamento 
superior a 90 (noventa dias), uma vez que a contratada não é 
obrigada a financiar a Administração Pública em detrimento 
de sua saúde financeira, bastando, para tanto, um comunicado 
extrajudicial ao contratante. Prescindível, nessas hipóteses, a 

Inadimplência da administração pública: como proceder?

Ana Raissa Barroso Coelho
Advogada Especialista em Direito Administrativo,

Pós- Graduação em Direito Processual e
sócia-fundadora do escritório Barroso e Coelho Advocacia.

’’O Poder Judiciário brasileiro configura-se 
uma estrutura estatal morosa que, muitas 

vezes, não atende aos anseios e 
necessidades imediatas do jurisdicionados 

nas situações narradas.’’

Arquivo pessoal
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adoção de procedimento judiciais, uma vez que o art. 78, XV, 
da Lei 8.666/93 caracteriza-se por ser uma norma cogente que 
garante ao contratado o direito de suspensão, conforme 
entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça. 

A mesma regra não se aplica à rescisão. Apesar do 
inadimplemento superior a 90 (noventa) dias enquadrar-se em 
hipótese legal de rescisão do contrato administrativo, essa só 
poderá ocorrer mediante acordo com a Administração 
Pública ou mediante propositura de ação judicial. Isso porque 
o ordenamento jurídico brasileiro não admite a rescisão 
unilateral do contrato administrativo pelo particular. Salienta-
se que o pleito judicial de rescisão do contrato administrativo 
poderá ser acompanhado de pedido de perdas e danos 
suportados pelo particular em decorrência do inadimple-
mento e da rescisão do contrato. 

Interessante pontuar que, a depender das peculiaridades 
do caso concreto e de provas contundentes da excessiva 
onerosidade no cumprimento do objeto do contrato sem a 
respectiva contraprestação pecuniária, é possível o ajuizamen-
to de ação judicial visando o reconhecimento do direito de 
suspensão e extinção do contrato antes dos 90 (noventa) dias 
previstos na Lei 8666 de 1993 (Lei de Licitações). A medida 
tem o condão de evitar que, futuramente, possa a Adminis-
tração inadimplente imputar ao contratado conduta culposa 
recíproca. 

O Poder Judiciário brasileiro configura-se uma estrutura 
estatal morosa que, muitas vezes, não atende aos anseios e 
necessidades imediatas do jurisdicionados nas situações 
narradas. Não obstante, vislumbra-se, atualmente, uma 
evolução das teses jurídicas em benefício do particular, seja 
para reconhecimento do direito de utilização da via judicial da 
execução, ao invés da via ordinária, consideravelmente mais 
morosa, ou para permitir o arresto dos valores em atraso, caso 
a importância correspondente ao pagamento do contrato 
tenha sido devidamente empenhada e liquidada. 

Pontuamos, finalmente, que eventuais indícios de que o 
gestor público não está cumprindo a estrita ordem cronoló-
gica das datas de exigibilidade de suas obrigações financeiras, 
na forma do artigo 5º da Lei de Licitações (Lei 8666/93), 
poderão ser denunciados às autoridades competentes, a fim de 
se coibir atos arbitrários de servidores em detrimento do 
particular contratado, seja no âmbito cível, administrativo ou 
criminal. 

Desse modo, muitos são os instrumentos jurídicos que as 
empresas contratadas podem dispor para a preservação de 
seus interesses. Em todas as hipóteses, os representantes e 
administradores das empresas contratadas pela Administra-
ção Pública devem evitar manter-se inerte, mas buscar auxílio 
jurídico a fim de amenizar os profundos percalços financeiros 
ocasionados pelo inadimplemento administrativo.
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FEBRAC

Recife sediará o maior evento do setor no Brasil: o 
Encontro Nacional das Empresas de Asseio e Conservação 
(Eneac). Organizado pela Federação Nacional das Empresas 
Prestadoras de Serviços de Limpeza e Conservação (Febrac) a 
cada dois anos, o evento ocorrerá no período de 13 a 17 de 
maio de 2020, no Sheraton Reserva do Paiva Hotel & 
Convention Center Recife, e reunirá cerca de mil empresários 
vindos de todo opaís.

O ENEAC foi inicialmente um evento de congraçamento 
entre os associados, em 2002 foi ampliado pela Febrac e 
ganhou expressão, tornando-se o principal evento do setor de 
asseio e conservação, como objetivo não somente do 
congraçamento, mas também de aprimorar o conhecimento e 
de valorizar e reconhecer as empresas do setor.

O Eneac é o ambiente ideal para a exposição de produtos, 
equipamentos e serviços utilizados pelo setor de asseio e 
conservação, possibilitando assim um grande retorno no que 
se refere à imagem dos produtos e empresas que participam 
do mesmo. O evento constitui ainda, excelente oportunidade 
para demonstração de novos produtos que trazem inovação e 
desenvolvimento para o setor.

“Por envolver um setor que cresce anualmente, o Eneac 
também favorece o encontro entre empresas que têm seu 
poder de compra e capacidade de investimentos em constate 

Vem aí o ENEAC 2020!
movimento. Todas as empresas que participaram de edições 
anteriores, reconhecem o poder de vitrine que o evento 
possui, e os resultados positivos que são confirmados com o 
volume de bons negócios firmados em paralelo ao evento e o 
fortalecimento de suas marcas no mercado nacional”, 
ressaltou o presidente da Febrac, Renato Fortuna Campos.

O Encontro Nacional das Empresas de Asseio e 
Conservação é realizado por uma entidade que representa um 
setor o qual propicia melhores condições de emprego formal a 
mais de 1,6 milhão de trabalhadores, promovendo cidadania 
para centenas de famílias envolvidas indiretamente na 
atividade, todo esse grupo é mobilizado para o atendimento 
de contratos firmados nos setores terceirizáveis, o Eneac 
torna-se palco de debates técnicos de interesse da atividade 
ligada à Febrac, e do intercâmbio de informações e pesquisa 
que visam a preservação da ética profissional, do zelo da 
imagem e do nome da classe.

Dentro deste perfil e linha de atuação, os organizadores do 
evento aproveitam a programação para realizar a solenidade 
de entrega do Prêmio Mérito em Serviços, que premia as 
empresas com mais de 10 anos de fundação.

Fonte: Assessoria de Comunicação Febrac
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Nesta semana, no dia 21 de setembro, 
comemora-se o Dia Nacional da Luta da 
Pessoa com Deficiência. E quando falamos 
das lutas que os PCDs encontram, a colo-
cação no mercado de trabalho é, com 
certeza, uma das mais árduas. De acordo 
com a Constituição Brasileira, a pessoa 
portadora de deficiência tem proteção 
especial, e, conforme nos diz o artigo 3º da 
CF, um dos objetivos da República 
Federativa é garantir a construção de uma 
sociedade de igualdade e que as pessoas se 
respeitem, independentemente de sua cor, 
raça, sexo, ou limitação que possuam. Com 
isso, estabeleceu-se, através da Lei 8.213/ 
91, que empresas privadas que tenham a 
partir de 100 funcionários, devem reservar 
um percentual de vagas para os PCDs. 
Empresas que tenham de 100 a 200 funcio-
nários, devem reservar 2% das vagas, de 
201 a 500, 3% das vagas, de 501 a 1.000, 
4%, e aquelas que possuem mais de 1.001 
funcionários, o percentual chega a 5%.

A Lei, apesar de ter um propósito justo, 
foi elaborada de forma desatenta, deixando 
de apreciar de forma segmentada e da 
razoabilidade sobre como poderia ser 
func iona l ,não  a tendendo nem às 
expectativas do empresário, muito menos 
dos candidatos às vagas PCDs. Por 
exemplo, uma empresa que tenha um 
q u a d r o  d e  f u n c i o n á r i o s  d e  5 2 0 
funcionários, precisa ter, em seu quadro de 
colaboradores, um mínimo de 20 PCDs. 
No entanto, alguns setores, como é o caso 
do asseio e conservação, que abriga 
categorias como profissionais de limpeza, 
zeladores, copeiros, encontram severas 
dificuldades de contratação. Primeiro pela 
natureza do trabalho, que exige muitas 

PCDs e empregabilidade: desafios e perspectivas na
inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho

vezes dos candidatos habilidades que não 
vão de encontro às limitações de alguns 
candidatos PCDs. Além disso, poucos 
candidatos se interessam por vagas na área, 
que é de extrema importância na 
manutenção da saúde e bem-estar das 
pessoas, mas que na maioria das vezes 
emprega pessoas da base da pirâmide 
econômica e cultural em seus primeiros ou 
últimos empregos e em pontos mais 
operacionais. 

Com isso, é preciso entender, por 
exemplo, como destinar a um cadeirante a 
oportunidade de ser o responsável pela 
limpeza dos banheiros de um shopping 
com uma remuneração entre salário e 
benefícios próximos de dois salários 
mínimos?Mais agravante ainda são as 
condições de acesso existentes para este 
público e mais grave ainda que o mercado 
da terceirização orbita em percentuais 
acima de 50% em empresas públicas, as 
quais muitas vezes não querem aceitar esta 
mão de obra em seus contratos. A 
contratação de PCDs também apresenta 

dificuldades em contratos de prestação de 
serviços no mercado privado -que possui 
da mesma maneira a exigência das cotas. 
Assim, muitas vezes, as empresas presta-
doras de serviços acabam servindo de 
recrutadora do tomador,que após algum 
período oferecem vantagens e migram o 
colaborador para seu próprio quadro. 
Assim, muitas empresas deste setor 
enfrentam uma batalha com o Ministério 
do Trabalho, que precisa rever a Lei e 
considerar as especificidades de setores, 
como o do asseio.

Enquanto isso não acontece, as 
categorias precisam se unir para traçar 
estratégias que resolvem ou, pelo menos, 
tentem resolver essa equação. O sindicato 
patronal do setor do asseio, por exemplo, 
regularmente desenvolve ações que 
buscam dar efetividade à contratação, 
como os mutirões de emprego, em que são 
estabelecidas parcerias com associações e 
poder público para que os interessados nas 
vagas tenham oportunidades adequadas. 
Todavia, os resultados práticos dessas 
ações ainda não têm tido resultados 
efetivos.

As parcerias são fundamentais, e 
contar com o apoio do terceiro setor é 
primordial para que as políticas das cotas 
para pessoas com deficiência sejam 
cumpridas. Mas todas essas iniciativas não 
isentam o poder público e o Ministério do 
Trabalho de desenvolver projetos para que 
a Lei 8.213 seja realmente efetiva e que 
oportunize que empresas e candidatos 
PCDs sejam atendidas pela política de 
contratação. 

Fonte: Assessoria de Imprensa Seac-PR

Adonai Arruda
Presidente do Sindicato das Empresas do Asseio e

Conservação do Paraná (SEAC-PR)
e presidente da holding Higiserv.



Com a edição da Lei 13.467/17, as 
questões relativas às Convenções 
Coletivas e Acordos Coletivos de Traba-
lho restaram consolidadas, buscando 
uma segurança jurídica tão necessária as 
relações entre empregadores e empre-
gados.

Muito embora, em nosso ordena-
mento jurídico, contarmos com o 
reconhecimento das Convenções e 
Acordos Coletivos de Trabalho, tal 
princípio constitucional não tinha 
observância por parte do judiciário.

Com o empoderamento das Con-
venções Coletivas, o Judiciário não 
poderá mais anular cláusulas dispostas 
em Convenção ou Acordo Coletivo, 
salvo quando reconhecer a ilegitimidade 
do Sindicato para celebrar a negociação 
coletiva, ou que o objeto tratado seja 
ilícito ou proibido.

Sindesp/Seac-Goiás tem ação civil pública de cláusula
de convenção coletiva da aprendizagem sobrestada

No entanto, mesmo após a Reforma 
Trabalhista, assistimos investidas no 
Judiciário buscando anular cláusulas 
convencionadas,  as quais se deram em 
pleno atendimento à legislação perti-
nente, inclusive não atacando direitos 
constitucionais, como as cláusulas rela-
tivas as cotas de aprendizagem.

Nesse sentido, o Ministério Público 
do Trabalho da 18ª Região, ingressou 
com Ação Civil Pública em face das 
entidades SEAC/SINDESP-GO, vi-
sando anulação das Cláusulas das 
Convenções que flexibilizam o cumpri-
mento da cota de aprendizagem e 
aplicação de multas.

Isto porque foram convencionadas 
cláusulas que excluem determinadas 
funções da base de cálculo de contrata-
ção de aprendizes.

O nosso guardião da Constituição 

Federal, Supremo Tribunal Federal, 
felizmente se manifesta mais claramente 
em relação ao tema, com o Despacho da 
lavra do Ministro Gilmar Mendes, em 
razão da repercussão geral relativa ao 
tema, reconhecimento das convenções 
coletivas, ocorrido em 28/06/2019 no 
qual determinou a suspensão nacional 
dos feitos individuais ou coletivos que 
versem sobre o tema 1046 com Reper-
cussão Geral: "Validade de norma cole-
tiva de trabalho que limita ou restringe 
direito trabalhista não assegurado 
constitucionalmente".

Com a posição do STF, e o 
reconhecimento da repercussão geral 
sobre o tema, as entidades tiveram êxito 
no sobrestamento dos referidos 
processos, nos termos do artigo 1035, § 
5º, do CPC.

Fonte: Seac/Sindesp-GO.
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Como anda a jornada do seu cliente?

Ananias Eber Pereira da Costa
Advogado, Jornalista e Publicitário

Especialista em Marketing, Sócio-Diretor
da Via Comunicação 360. 

Luís Gustavo Leão
Publicitário, Jornalista. Especialista em

Marketing e MBA em Gestão
Empresarial. Co-Fundador e CEO da

Pop Comunicação Inteligente 

Robson Carvalho Lopes
Publicitário, Jornalista. Co-Fundador

e CEO da Pop Comunicação Inteligente 
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MARKETING

Já ouviu falar em CRM? Você pode até não ter muito 
conhecimento dessa sigla, mas muito provavelmente aplica 
isso no seu negócio. Se não aplica, está na hora de colocar em 
prática! CRM é a sigla para o termo Customer Relationship 
Management, que nada mais é que descrição para a gestão do 
relacionamento com o seu cliente.

Você já pensou, por exemplo, em reativar um cliente que já 
passou pela sua empresa, ou até mesmo criar produtos 
específicos de acordo com o seu perfil e o comportamento de 
compra? Pois é. O CRM te ajuda com isso. Ele reúne e 
organiza os dados do seu cliente, facilitando e permitindo que 
você atue de forma estratégica, para converter relacionamento 
em vendas e alcançar melhores resultados.

Ok. Mas CRM então é um software? Um aplicativo? Nós 
te respondemos: também. Mas, mais do que isso, CRM é uma 
cultura que deve ser trabalhada dentro de qualquer 
organização, a fim de zelar pelo seu maior patrimônio, que é o 
cliente. 

Pense num pequeno negócio: uma mercearia numa 
cidadezinha do interior, na qual o dono anota todos os dados 
dos clientes na caderneta. Ele conhece cada um pelo próprio 
nome e consegue observar seus padrões e hábitos de 
consumo. Então, pensando em aumentar o faturamento, ele 
observava atentamente em sua caderneta toda a jornada do 
cliente, bem como os produtos associados, datas preferenciais 
de pagamento, aniversário, entre outras informações muito 
importantes. 

Desta forma, ele conseguia lembrar à dona de casa, que há 
tempos não comprava azeite, que estava na hora de repor. 
Quando o cliente comprava macarrão, ele oferecia o combo 
do molho de tomate e queijo ralado. Assim, laços de 
relacionamento são criados entre empresas e clientes. Quem 
não o prioriza, acaba sendo esquecido por ele, ou pior ainda, 
substituído pelo seu principal concorrente. 

Hoje, mais de 67% dos brasileiros possuem acesso à 
internet e nessa era digital, o CRM tornou-se estratégia 
fundamental para as empresas que querem se conectar com 
seus clientes. Já existem tecnologias com sistemas completos, 
integrados com inteligência artificial para organizar cartela de 
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clientes, entender padrões de consumo, captar leads 
qualificados e melhorar os resultados da empresa. Nas redes 
sociais, por exemplo, é muito comum utilizar essa ferramenta 
de marketing.

Perfil do Novo Consumidor
O seu cliente que antes era passivo e apenas consumia o 

seu conteúdo, agora produz suas próprias referências. Esses já 
não estão mais interessados na qualidade dos seus produtos ou 
serviços, já que para eles, isso não passa de uma obrigação. 
Agora, eles esperam uma experiência positiva com sua marca 
para criar relacionamento a partir disso.

Este novo consumidor já não se baseia apenas em 
anúncios para realizar suas compras, mas opta por buscar 
outras fontes de informação, como reviews em sites e canais 

especializados, fóruns, redes sociais, entre outros, para aí sim 
concluir sua decisão.

Sendo assim, para que uma empresa consiga crescer ou se 
manter no mercado, é preciso adotar estratégias adaptadas à 
essa nova realidade digital. O uso de um software CRM para 
organizar seus dados e mapear a jornada do seu cliente pode 
ser uma ótima opção para lidar com todos esses desafios.

Por fim, o que precisamos entender não é apenas sobre 
ferramentas ou tecnologia, mas sobretudo sobre relações e 
experiências reais, humanas, com foco nas necessidades dos 
clientes, e assim, potencializar oportunidades para sua 
empresa através de um atendimento personalizado, a fim de 
manter cada dia mais o seu cliente satisfeito e engajado com o 
sucesso do seu negócio.Um forte abraço e até a nossa próxima 
conversa.



62 REVISTA MOMENTO SEAC-MG

ATUAÇÃO

O deputado federal Laércio Oliveira 
relançou no dia 1º de outubro, a Frente 
Parlamentar em Defesa do Setor de 
Serviços. Em seu discurso, o parlamentar 
destacou a importância do setor que é o 
que mais emprega no Brasil e que 
representa hoje 75% do PIB. “Vamos 
iniciar os trabalhos da frente na luta 
contra o aumento de impostos para o 
setor promovido pela PEC 45. Estudos 
apontam que 97% das empresas (em 
torno de 8 milhões no total) serão 
prejudicadas com a PEC, se ela for 
aprovada da forma que está. Para 
equalizar o projeto, apresentei algumas 
emendas”, explicou o parlamentar. 

Segundo o deputado, a frente será um 
espaço para debate e elaboração de 
estratégias de diversos temas que 
impactam o setor de serviços. “No caso 
da Reforma Tributária, vários segmentos 
me procuraram e apresentamos algumas 
emendas à reforma. Uma delas propõe a 
implantação das três faixas de alíquota. 
Prevê uma alíquota única e uniforme para 
todos os bens tangíveis; alíquota limitada 
a 50% para bens intangíveis, serviços e 
direitos; alíquota limitada a 30% para 
cesta básica e serviços essenciais. De-
fendemos também a desoneração da 
folha de pagamentos como caminho para 
o crescimento econômico com competi-
tividade e emprego”, disse o deputado. 

Participaram do lançamento mais de 
40 segmentos do setor de serviços como 
limpeza, educação, saúde, segurança, 
contabilidade, comunicação, além de 
diversas empresas da área de tecnologia 
como Ifood.

Laércio relança a Frente Parlamentar em Defesa
do Setor de Serviços

Laércio Oliveira
Deputado Federal

A Frente Parla-
mentar foi recria-
da depois de ter 
sido integrada à 
Frente Parlamen-
tar do Comércio, 
Serviços e Em-
preendedorismo. 
“Originalmente, 
essa frente foi cria-
da em 2011, mas 
há alguns segmen-
tos do setor vem 
conversando co-
migo sobre a ne-
cessidade de recriação em função do mo-
mento em que estamos vivendo. Acho 
que dar visibilidade ao setor ainda conti-
nua sendo o grande desafio”, explicou, 
acrescentando que os números mostram 
que a expansão da economia brasileira 
depende diretamente do crescimento 
deste setor, demonstrando que sua atua-
ção tem relevância estraté-gica à geração 
de emprego no mercado de trabalho e 
disseminação de renda, especialmente 
nesse período de crise.

O presidente da Central Brasileira do 
Setor de Serviços (Cebrasse), João Diniz 
ressalta a importância e a pujança dos 
Serviços para o país. “Mais uma vez ser-
vindo de locomotiva da economia, setor 
responsável pelo emprego e renda de 
milhões, provando a vocação de desen-
volvimento do nosso país, no mesmo 
caminho das principais economias mun-
diais, as quais o setor de serviços tem o 
mesmo papel”, explicou, afirmando ainda 
que os números mostram que a expansão 

da  economia  bras i le i ra  depende 
diretamente do crescimento do setor, 
demonstrando que sua atuação tem rele-
vância estratégica à geração de emprego 
no mercado de trabalho e disseminação de 
renda, especialmente no período de crise.

Laércio lembra que crescimento do 
setor de serviços é uma tendência mun-
dial que ocorreu em maior grau nos 
países desenvolvidos e que agora também 
vem se manifestando nos países emer-
gentes como o Brasil. O setor de serviços 
passou a ganhar uma maior relevância na 
economia do Brasil a partir da década de 
1970, quando se expandiu em função do 
crescimento da industrialização do país. 
Afinal, por causa da intensificação e 
difusão da atividade industrial, aumen-
taram as demandas por diversos serviços, 
principalmente aqueles referentes ao 
transporte e à comunicação.

Fonte: Assessoria de Imprensa do Deputado 
Laércio Oliveira
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