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PALADINI: “TERCEIRIZAÇÃO DA LEITURA, ALÉM DE ILEGAL, SUPEREXPLORA 
TRABALHADORES E AINDA TRAZ PREJUÍZOS À EMPRESA”

O Conselheiro JUCELIO PALADINI, na última 
reunião do Conselho de Administração, realiza-
da no dia 30 de outubro de 2015, mais uma vez 
deixou clara a sua posição CONTRÁRIA a licitação 
dos serviços de coleta e entrega de faturas.  Tra-
ta-se de atividades fins e de caráter estratégico 
à empresa.

Ao longo de suas três gestões, enquanto 
representante dos trabalhadores no Conselho, 
PALADINI sempre foi CONTRA a terceirização 
e na reunião do dia 30 (sua última reunião en-
quanto conselheiro) não foi diferente. Nesse 
mesmo dia assumiu seu sucessor: ODAIR 
ROGÉRIO DA SILVA. Confira a íntegra da ata da 
reunião em: www.casan.com.br/investidores/
reuniãodoconselho

A Súmula nº 331 do Tribunal Superior do Tra-
balho (TST) qualifica como ilegal esta forma de 
contratação em atividades fins das empresas. 

Em 31/01/2013 a 3ª Câmara do Tribunal Re-
gional do Trabalho da 12ª Região julgou o Recur-
so Ordinário (RO) 0006837-25-2011.5.12.0035 
e em 11/04/2013 julgou os embargos de 
declaração interposto pela Casan decidindo 
como ILEGAL A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TERCEIROS EM ATIVIDADES FINS, fixando multa 
de R$ 10.000,00 (dez mil) reais por trabalhador 
contratado para esta função por empresa in-

terposta. Decidiu ainda conceder 01 (um) ano 
à Casan para  realização de concurso público 
na forma de disposto no artigo 37, inciso II da 
Constituição Federal, visando o preenchimen-
to dos cargos ora terceirizado.

É importante salientar que esta Ação Civil 
Pública é fruto de uma denúncia feita pelo Sin-
taema na Procuradoria Regional do  Trabalho 
que, por sua vez, aceitou e ajuizou a ação.

A Casan obteve êxito no Embargo de 
Declaração que interpôs, visando a prorrogação 
por mais um ano, enquanto busca o combate de 
mérito junto ao TST, mas é sabido que esta corte 
já pacificou entendimento sobre esta matéria, 
através da Súmula nº 331. 

Decorrente deste entendimento há decisões 
do Tribunal Superior do Trabalho (TST) no sen-
tido de garantir a equiparação salarial entre o 
empregado terceirizado e o empregado da em-
presa contratante.

Em 2014, o Ministro Guilherme Caputo Bas-
tos, relator de um recurso de revista, considerou 
que, conforme determina a Orientação Jurispru-
dencial 383 da SBDI-1 do TST, o empregado tem 
direito a isonomia. O Ministro lembrou que a 
contratação irregular de um trabalhador não 
gera vínculo com a administração pública dire-
ta, indireta ou fundacional. Porém, a não vin-
culação não afasta o direito dos empregados 
terceirizados às mesmas verbas trabalhistas, 
legais e normativas asseguradas aos empre-
gados efetivos, se comprovada à igualdade de 
funções. Neste caso, aplica-se, por analogia, o 
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Causa-me estranheza o fato de mesmo 
sendo sabedores do posicionamento do TST, 
a direção da empresa ainda não tomou as 
medidas cabíveis para retomar esses serviços 
através da contratação direta de emprega-
dos.

Uma das justificativas apresentadas pela 
Diretoria é que o Plano de Cargos e Salários 
(PCS) da empresa não dispõe do cargo de 
Leiturista.  Entretanto esse cargo foi extinto  
de forma ilegal pela empresa, em desacor-
do com o que estabelece  a Cláusula  22ª do 
Acordo Coletivo de Trabalho  2010/2011. O 
estudo elaborado pela Comissão Paritária não 
alcançou consenso sobre a extinção do Cargo 
de Leiturista, mesmo assim a Casan extinguiu 
o cargo. Ademais, existe no PCS, o cargo de 
Agente Administrativo Operacional,  que en-
tre outras atividades,   está a  de Leiturista.

A justificativa solicitando autorização do 
Conselho, encaminhada pela Direção é muito 
frágil, inconsistente e (porque não dizer) uni-
lateral. Não aborda a questão legal em todos 
seus aspectos. Trata esta questão como não 
sendo atividade fim da empresa. A meu juízo 
isso é deveras preocupante. A empresa faz 
todo o ciclo produtivo e a medição do produ-
to vendido não é atividade fim da empresa? 
Entrega a terceiros as informações comerci-
ais estratégicas, inclusive seu faturamento.

A Empresa também não apresenta uma 
planilha comparativa contendo informações 
básicas, tipo: a) Número de empregados 
necessários à execução da tarefa; b) Quadro 
comparativo  indicando  as vantagens e des-
vantagens entre  a contratação direta x tercei-
rização; c) Média mensal do número de horas 
necessárias para realização dessa tarefa;  d) 
Tarefas que são desenvolvidas pelos  leituristas 
terceirizados e por pessoal próprio; e) Média 
mensal de horas trabalhadas pelos leituristas 

terceirizados; f) Custo do contratos de reca-
dastramento com empresas terceirizadas; g) 
Projeção de perdas no faturamento face ao 
não recadastramento permanente; h) Valor 
dos contratos vigentes; i)  Custo de  softwares, 
equipamentos, logística, pessoal, entre outros 
fatores.

Quando era realizada por empregado efe-
tivo, além da tarefa de coleta de leitura e en-
trega de fatura, entre outras atividades, o 
Leiturista efetuava mensalmente o recadastra-
mento dos usuários (vide manual de descrição 
de atividades do Cargo de Leiturista), sem cus-
tos adicionais à Empresa. Isso gerava impactos 
positivos no faturamento. A Casan dispunha do 
empregado durante todo o mês para realizar 
outras tarefas. Entretanto com a terceirização 
isso não acontece.

A decisão política de terceirizar esses 
serviços levou a perda de faturamento e a 
desatualização cadastral. Prova maior dis-
so é que há pouco tempo a Casan contratou 
empresa terceirizada para fazer o recadastra-
mento.

Segundo manifestação recente do Diretor 
da área em reunião do Conselho de Adminis-
tração, o recadastramento foi um incremento 
no faturamento. Assim os eventuais prejuízos 
com não realização da atualização cadastral e a 
contratação de empresa terceirizada deve ser 
computada na planilha de custos.

Não considero boa prática de gestão 
remeter ao Conselho assuntos desta magni-
tude no afogadilho, próximo ao vencimento 
dos contratos. Isso dificulta/impede o Con-
selho fazer análise criteriosa da matéria e 
sem estar espremido pelo tempo. Na prática 
a justificativa da Direção diz: autoriza a lici-
tação ou a empresa não poderá faturar nos 
próximos meses.

Por fim,  para o bem da empresa, é funda-
mental que a Casan recupere essa atividade e 
passe fazê-la com pessoal próprio.

NÃO A PRIVATIZAÇÃO 
DA CASAN!

artigo 12, alínea “a”, da Lei nº 6019/1974.  
Diz o Ministro: “A isonomia serve para evi-

tar, dentre outros fatores, o maltrato das leis 
trabalhistas, que se evidencia na terceirização 
fraudulenta, quando é claro o objeto de burlar 
direitos dos empregados”. A decisão foi unânime 
na SBDI -1 do TST.


