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Vamos 
à luta!

Essa semana promete 
ser de muitos deba-
tes para a defesa dos 

direitos dos trabalhadores. 
Na Câmara dos Deputados 
as reformas trabalhista e da 
Previdência voltam a ser 
destaque, com a retomada 
das atividades das comis-
sões permanentes. 

O movimento sindical 
se prepara mais uma vez 
para esse enfrentamento, 
abrindo a semana com pro-
testos em aeroportos para 
pressionar os parlamentares 
a dizer não ao retrocesso. O 
alerta vale também para a 
terceirização, cujo projeto 
foi aprovado na semana 
passada após manobra dos 
deputados e cujas consequ-
ências nefastas são explica-
das nesta edição.

Mesmo com a derrota 
na Câmara, a terceirização 
pode voltar a ser discutida 
no Senado, o que nos leva 
a intensificar ainda mais 
nossas ações. Frente a uma 
verdadeira avalanche de 
ataques, nossa única alter-
nativa é promover também 
uma forte resistência, a 
partir da união e organiza-
ção de trabalhadores e suas 
entidades representativas.

Por isso mesmo, estamos 
preparando um grande ato 
regional no próximo dia 8 
de abril, com a participação 
de diversas categorias. Os 
bancários devem participar 
e demonstrar sua indigna-
ção com o corte de direitos.

Vamos à luta, porque só a 
luta nos  garante. Nenhum 
direito a menos!  

Belmiro 

Moreira 

- Presidente 

do Sindicato

Projeto aprovado é retrocesso histórico 
aos direitos dos trabalhadores brasileiros

A terceirização foi apro-
vada na Câmara dos 
Deputados na última 

semana. O projeto apresen-
tado no governo Fernan-
do Henrique, em 1998 (PL 
4302), foi ressuscitado por 
ser menos rigoroso com as 
empresas e já havia sido 
aprovado pelos senadores 
em 2002. Foi uma manobra 
dos deputados golpistas, já 
que um outro projeto, o PL 
4330/2004, que também trata 
do tema mas sofreu alterações 
que reduzem seu impacto, 
ainda tramita no Senado. 
Existe a possibilidade de os 
senadores voltarem à discus-
são para avalizar ou não o que 
foi aprovado pela Câmara, 
mas em princípio não existe 
a necessidade legal.   

Seja como for, a terceiriza-
ção aprovada é do tipo indis-
criminada; ou seja, vale para 
todos (inclusive órgãos públi-
cos) e para atividades-fim (a 
atividade principal da empre-
sa). Suas consequências terão 
reflexos não só nos direitos 
trabalhistas diretos e condi-
ções de trabalho diárias como 
também no funcionalismo 
público, na organização das 
categorias em seus sindicatos 
e na Previdência. Estudos e 
relatos de experiências em 
países que adotaram esse tipo 
de terceirização (leia o caso 
do México na página 4) dão 
conta da série de problemas 
que contribuirão para pre-
carizar o emprego no Brasil. 

Entre esses estudos está o 
do Departamento Intersin-
dical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese)/
CUT: terceirizados ganham 
em média 25% menos do que 
os empregados diretos – no 
setor bancário chega a ser 

70% menos –; têm jorna-
das maiores (trabalham em 
média 3 horas a mais por se-
mana) e ficam menos tempo 
em cada emprego (em geral 
saem antes de completar três 
anos, enquanto a média de 
permanência do funcionário 
direto é de 5,8 anos).

O Departamento Inter-
sindical de Assessoria Parla-
mentar (Diap) também di-
vulgou, em nota técnica, que 
a terceirização resultará em 
maior rotatividade, proteção 
social precarizada, menos 
arrecadação para o Sistema 
de Seguridade Social (Saúde, 
Previdência e Assistência 
Social) e enfraquecimento 
da representação sindical. 
“Há uma série de condições 
que fazem retroceder direi-
tos e conquistas obtidos em 
décadas de lutas”, destaca 
o presidente do Sindicato, 
Belmiro Moreira.

Leis - A terceirização na 
atividade-fim era proibida 
pela Justiça do Trabalho. 
A Súmula 331 do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST) 
determinava que as empre-
sas só poderiam terceirizar 
nas atividades consideradas 
“meio”. No caso dos bancos, 
por exemplo, só podiam ter-
ceirizar serviços de limpeza e 

Deputados golpistas manobraram para viabilizar PL criado há quase 20 anos

Terceirização

segurança. Com a mudança, 
os bancos poderão tercei-
rizar os serviços de caixas, 
tesoureiros, gerentes. E isso 
vale também para os bancos 
públicos.

Responsabilidades – Di-
ferentemente do PL 4330, 
que prevê responsabilida-
de solidária entre a empre-
sa tomadora de serviço e 
a prestadora de serviço, o 
projeto aprovado fala em 
responsabilidade subsidiária. 
Isso significa que a empresa 
contratante pode ser envol-
vida apenas se a contratada 
não conseguir, diante de 

um processo judicial, arcar 
com suas obrigações, numa 
disputa que pode levar anos 
para chegar a um desfecho 
favorável ao trabalhador - se 
chegar.

Quarteirização – O proje-
to aprovado também permite 
que as terceirizadas subcon-
tratem outras empresas, a 
quarteirização. “A empresa 
prestadora de serviços con-
trata, remunera e dirige o 
trabalho realizado por seus 
trabalhadores, ou subcon-
trata outras empresas para 
realização desses serviços”, 
destaca a nota do Diap.

Organização sindical – O 
Diap alerta ainda para outra 
consequência ruim aos traba-
lhadores, o enfraquecimento 
da representação sindical. 
“A matéria não contém dis-
positivos que tratam desse 
assunto e, por outro lado 
(o enfraquecimento da re-
presentação sindical),  será 
motivado pela ampliação 
da terceirização e trabalho 
temporário na atividade-fim 
da empresa.

Impactos nas condições de trabalho

• Redução dos salários. Os salários de terceirizados 
são cerca de 25% menores do que o dos contratados 
formalmente, de acordo com o Dieese.
• Enfraquecimento da Previdência, porque haverá 
menos contribuintes.
• Perda de direitos, tais como aviso-prévio e multa 
de 40% nos casos de demissão sem justa causa.
• Mais acidentes de trabalho – hoje, de 10, em média 
oito acontecem, com funcionários terceirizados, de acordo 
com o Dieese.
• Mais desrespeito - 30% a 40% dos processos 
que correm no TST são demandados por trabalhadores 
terceirizados.
• Jornada maior e mais desemprego - Terceirizados 
trabalham, em média, três horas a mais por semana 
do que contratados. Com mais gente fazendo jornadas 
maiores, cai o número de vagas em todos os setores.
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Trabalhador começa a entender o que 
é o governo Temer e cresce indignação 
contra as reformas 
Reação, que aumenta nas ruas, tem que ser forte e imediata, pois 
governo golpista tem pressa em acabar com direitos

O engajamento dos 
brasileiros na de-
fesa de seus direi-

tos trabalhistas cresce a 
cada dia. A “ficha” de 
fato começa a cair ago-
ra, quando se percebe 
que o governo golpista 
tem pressa em acabar 
com direitos históricos, 
como a aposentadoria e 
o chamado trabalho "fixo", 
garantido pela CLT. 

Tanto esse envolvimen-
to crescente é verdadeiro 
que no último domingo, 
26, apoiadores do governo 
Temer levaram para as 
ruas pouquíssimas pes-
soas.  Muito diferente do 

que se viu no ato de 15 de 
março passado, promovi-
do pelos opositores de Te-

mer (centrais sindicais e a 
frentes Povo sem Medo e 
Brasil Popular), que só na 
avenida Paulista reuniu 
milhares de manifestantes 
contra as reformas traba-
lhista (entre as quais está 
a terceirização) e previ-
denciária (aposentadoria). 

Reformas

“Aos poucos, os traba-
lhadores vão percebendo 
o que é esse governo, cujo 

objetivo é favorecer 
apenas os grandes 
empresários, entre 
eles os banqueiros”, 
afirma o presidente 
do Sindicato, Belmiro 
Moreira. No entanto, 
alerta, não se trata 

apenas do presidente, mas 
também do Congresso 
Nacional, um dos mais 
conservadores e distante 
dos interesses dos tra-
balhadores que o País já 
teve, cujos parlamentares 
precisam ser pressionados 
na hora do voto

Alexandre Leite (DEM) 
Jorge Tadeu Mudalen (DEM) 
Fausto Pinato (PP) 
Guilherme Mussi (PP) 
Antonio Bulhões (PRB)
Beto Mansur (PRB) 
Celso Russomano (PRB) 
Marcelo Squassoni (PRB)
Roberto Alves (PRB) 
Sérgio Reis (PRB) 
Vinícius Carvalho (PRB) 
Ricardo Izar (PSD) 
Capitão Augusto (PR) 
Márcio Alvino (PR) 
Miguel Lombardi (PR) 
Eduardo Bolsonaro (PSC) 

Centrais marcam para dia 31 
mobilização nacional
Objetivo é preparar para greve geral no mês de abril

Contra a retirada de 
direitos da classe tra-
balhadora, a CUT 

e demais centrais sindicais 
anunciaram um conjunto de 
ações para o próximo dia 31 
de março. O “Dia Nacional 
de Mobilização” servirá para 
organizar a classe trabalha-
dora para a greve geral, que 
deve ocorrer em abril.

“Estaremos na rua contra 
as reformas da Previdência 
e Trabalhista e contra esse 
absurdo da aprovação da 
terceirização. Por tudo isso, 
toda a classe trabalhadora 
tem motivo para ir às ruas no 
dia 31 de março. Na semana 
que vem as centrais irão se 
reunir e anunciar uma data, 
ainda em abril, para a greve 
geral. O dia 31 de março vai 
ser uma etapa dessa constru-
ção”, afirma Sérgio Nobre, 
secretário geral da CUT.

As mobilizações do dia 31, 
assim como nos dias 8 e 15 de 
março, Dia Internacional das 
Mulheres e Dia Nacional de 
Paralisação, respectivamente, 
deverão tomar as ruas de 
todo o País. Paralisações de 
categorias, manifestações, 
bloqueio de avenidas e rodo-
vias são algumas das ações 
previstas.

“Queremos fazer dessa 
data um dia de conscientiza-
ção da sociedade brasileira 
sobre a importância de uma 
greve geral. Temos um gover-
no sem legitimidade, que não 
foi eleito pelo povo. Portanto, 
seu programa não representa 
a vontade da maioria. A única 
coisa que reverte a tragédia 
que está em curso no Brasil é 
promover uma grande greve 
geral”, alerta Nobre.

Fonte: CUT

Mobilização

CUT não negocia com governo golpista, 
como divulgou jornal
Leia nota do presidente da entidade nas redes sociais, em que destaca 
que publicação da Folha de S.Paulo no último dia 25 induz leitor a erro

“A CUT não está ne-
gociando com o go-
verno i legítimo e 

golpista de Temer a volta 
de qualquer tipo de im-
posto em troca do fim da 
aposentadoria e da CLT. 
A Folha de São Paulo 
deste sábado induz o lei-
tor a erro. Ao afirmar na 
manchete que “Por volta 
de contribuição, centrais 
oferecem oposição menor 
a reforma”, o jornal inclui 
todas as centrais brasi-

leiras em uma suposta 
negociação contrária aos 
interesses da classe tra-
balhadora. 

A leitura da matéria 
prova a distorção do jornal 
que, sempre que possível, 
busca desqualificar a luta 
da CUT em defesa dos 
direitos da classe trabalha-
dora. A CUT não negocia 
direitos conquistados com 
muita mobilização, luta, 
enfrentamentos com a 
polícia política dos gover-

CUT

nantes antidemocráticos 
por nenhuma negociata 
feita em gabinetes. A luta 
da CUT é em defesa da 
classe trabalhadora. Co-
locamos um milhão de 
pessoas nas ruas contra os 
desmontes de Temer no úl-
timo dia 15 e no próximo 
dia 31 vamos parar o Bra-
sil contra a terceirização, 
contra o fim da aposenta-
doria e da CLT”.

Vagner Freitas,
presidente da CUT

Quem votou pelo emprego 
precarizado em SP
Foram 231 votos a favor da terceirização, 188 contra e 8 
abstenções. Todos os deputados federais do PCdoB, Rede, PMB 
e PT - incluindo, portanto, o deputado representante do Grande 
ABC, Vicentinho, do PT - votaram contra, assim como o outro 
parlamentar da região, Alex Manente, do PPS. Em São Paulo, 
votaram a favor da precarização no trabalho parlamentares 
dos partidos PSDB, PRB, DEN, PP, PR, PSC, PSD, PTN, PV e 
Solidariedade (nomes abaixo). 

Luiz Lauro Filho (PSB) 
Sílvio Torres (PSDB) 
Vanderlei Macris (PSDB) 
Vitor Lippi (PSDB) 
Miguel Haddad (PSDB) 
Ricardo Tripoli (PSDB) 
Adérmis Marini (PSDB)
Bruna Furlan (PSDB) 
Eduardo Cury (PSDB) 
Herculano Passos (PSD) 
Nelson Marquezelli (PTB)
Major Olímpio (Solidariedade) 
Sinval Malheiros (PTN) 
Renata Abreu (PTN) 
Antonio Carlos Mendes Thame (PV) 
Evandro Gussi (PV)
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O caso Bancomer, no México
Banco não tinha nenhum funcionário, não assumia direitos trabalhistas 
nem pagava PLR

Um banco sem ne-
nhum funcionário. 
Foi assim que o 

espanhol Bancomer (Banco 
do Comércio/BBVA) levou 
a terceirização às últimas 
consequências no México. 
Em 2006, a empresa criou 
uma operadora para a qual 
transferiu todos os seus 
funcionários. Dessa forma, 
livrou-se das responsabili-
dades trabalhistas e do pa-
gamento do que chamam de 
"utilidades" - bônus similar 
à PLR brasileira. A partir 
do “sucesso” obtido pela 
instituição, outros bancos e 
empresas, como o Walmart, 
passaram a adotar a prática.

Foi só em 2012, após 
um trabalhador demiti-
do ter acionado a Justiça, 
que o Bancomer teve que 
reconhecer que era o pa-
trão. O funcionário rece-
beu seus direitos e o caso 
criou jurisprudência. No 

mesmo ano, porém, com a 
justificativa de modernizar 
a lei, o país realizou uma 
reforma regulamentando 
a "subcontratação", nome 
pelo qual a terceirização é 
conhecida ali. Mas, na ava-
liação de especialistas, essa 
lei só aumentou a oferta de 
empregos precários.

De acordo com dados 
oficiais de 2015, 16% da 
população economicamen-
te ativa no México (8,32 
milhões de pessoas) traba-
lhavam na subcontratação 
precarizada. O número 
era quase o dobro de 2004, 
quando havia apenas 8,6%. 
Além disso, 60% dos tra-
balhadores do país tinham 
emprego informal, sem 
carteira assinada. 

Também em 2015 o ad-
vogado Eugênio Tovar, 
assessor de diversas enti-
dades sindicais do México, 
abordou a terceirização em 

Terceirização no México

seu país durante congresso 
dos bancários brasileiros. 
Para ele, a reforma traba-
lhista destruiu o sistema 
de trabalho local. “Essa lei, 
feita por um governo de 
direita, foi um retrocesso. 
Apenas os empregadores 
saíram lucrando com ela 
e as empresas vindas dos 
Estados Unidos, pois não 
tiveram de se adequar às 
nossas leis e regras traba-
lhistas. Acredito que, se 
o Brasil permitir isso, vai 
enfrentar uma situação 
similar à do México”, ava-
liou à época. 

Segundo números do 
próprio governo mexicano 
não houve sequer a dimi-
nuição das taxas de desem-
prego, conforme anuncia-
vam os que defendiam a 
terceirização. O mais grave, 
para o advogado, foi o fim 
da responsabilidade solidá-
ria nos casos de subcontra-

tações, reforçando 
a precarização de 
direitos nas ca-
deias produtivas. 
Ou seja, se uma 
empresa contrata 
outra para cum-
prir sua atividade 
fim (e esta por sua 
vez contrata tra-
balhadores sem 
observar direitos 
básicos), não é 
mais diretamente 
responsabilizada 
pelos trabalhado-
res.
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Lei da terceirização 
acaba com concurso 
público

A nova Lei da Tercei-
rização, aprovada 
pela Câmara dos 

Deputados, pode reduzir ou 
até acabar com a realização 
de concursos em empresas 
públicas. Órgãos como se-
cretarias estaduais e muni-
cipais continuam proibidos 
de terceirizar atividades 
essenciais, embora a nova 
lei "dê margem para você 
ampliar a terceirização na 
administração direta tam-
bém". O projeto aprovado 
pelos deputados federais 
deve reforçar o debate sobre 
o que é atividade essencial 
no serviço público. 

Já na administração 
indireta, caso de empresas 
públicas e sociedades de 
economia mista, o risco é 
de que os concursos desa-
pareçam, pois a lei permite 
a terceirização inclusive 
da atividade-fim. “Essa 
situação pode gerar uma 
redução drástica ou até 
mesmo a extinção do con-
curso nas empresas públi-
cas, inclusive nos bancos 
públicos. Além disso, pode 
incentivar casos de ne-
potismo nos municípios, 
estados e união”, disse 
Gheorge Vitti, secretário 
geral do Sindicato.

O centro desse fato 
está no artigo 5º do texto 
aprovado que define, de 
maneira genérica, quem 

pode contratar serviços de 
terceirizados:

Art. 5º - Empresa con-
tratante é a pessoa física 
ou jurídica que celebra 
contrato com empresa de 
prestação de serviços para 
a execução de atividades 
diversas daquelas por ela 
desenvolvidas.

Esse artigo diz apenas 
que a empresa contratante 
é a pessoa física ou jurí-
dica, sem fazer distinção 
entre pessoa jurídica de 
direito privado e pessoa 
jurídica de direito público 
e, como a pessoa jurídica é 
tratada de maneira genéri-
ca, permite a ampla tercei-
rização no setor privado e 
também no público.

“Segundo os defensores 
do projeto o foco é permitir 
a terceirização na iniciati-
va privada, o que já não é 
bom, pois tira direitos dos 
trabalhadores. No entanto 
empresas públicas como 
Petrobrás, Caixa e Banco 
do Brasil também vão que-
rer utilizar essa possibili-
dade para cortar custos”, 
finaliza Gheorge.

Bancos Públicos


