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EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
SCS Quadra 9, Edi�cio Parque Cidade Corporate, Torre C, 1° ao 3° andares - Bairro Asa Sul 

Brasília-DF, CEP 70308-200 
(61) 3255-8900 - h�p://www.ebserh.gov.br

PARECER Nº 53/2021/SJAA/CONJUR/PRES-EBSERH

PROCESSO Nº 23860.001318/2021-16

INTERESSADO: Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia

ASSUNTO: Legalidade da u�lização de duas CCTs apresentadas pela empresa licitante na contratação emergencial
de serviços con�nuados de apoio administra�vo

 

SUMÁRIO EXECUTIVO

Trata-se de consulta relacionada à regularidade jurídica de apresentação de duas convenções cole�vas de trabalho
para fins de composição da planilha de custos pela empresa licitante.

O ques�onamento tem origem no processo de dispensa emergencial para contratação de empresa especializada para
a prestação de serviços con�nuados de apoio administra�vo nas dependências do Hospital das Clínicas da
Universidade Federal de Uberlândia HC-UFU.

Para a elaboração da presente manifestação jurídica foram consultados a Consolidação das Leis do Trabalho, a
jurisprudência do Tribunal de Contas da União e o PARECER n. 01422/2019/CJU-MG/CGU/AGU.

Após a análise dos documentos que integram os autos e a verificação das exigências norma�vas, a Consultoria
Jurídica concluiu não haver óbice ao prosseguimento da contratação, se atendidos todos os requisitos definidos no
Edital nº 02/2021 (12833708) e confirmado pela área técnica competente a representa�vidade do sindicato laboral
signatário da CCT em face do segmento profissional envolvido no escopo do contrato, sem prejuízo das observações
em destaque nos parágrafos 18 e 19 deste opina�vo:

18. Diante desta denominada “vinculação sindical plúrima do empregador
terceirizante” e da impossibilidade de vinculação taxa�va da licitante à
determinado sindicato patronal, à luz da jurisprudência trabalhista, há razoabilidade em
se adotar CCT que envolva os segmentos profissionais contemplados no objeto da
licitação.

19. Portanto, é de responsabilidade da licitante a indicação do ACT/CCT tendo em vista
seu enquadramento sindical (art. 511, § 2º, da CLT) ou, em caso de vinculação sindical
plúrima do empregador terceirizante (art. 581, §1º, CLT), norma cole�va de trabalho
(ACT/CCT) que envolva os segmentos profissionais cujas a�vidades estejam
contempladas no objeto da licitação.

 

Senhor Consultor Jurídico,  

I - RELATÓRIO

1. Trata-se de processo administra�vo de contratação de empresa especializada para a prestação de
serviços con�nuados de apoio administra�vo nas dependências do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de
Uberlândia HC-UFU, mediante procedimento de dispensa emergencial.
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2. Após a publicação do resultado provisório (13033808), em que a empresa Village Administração e
Serviços Eirelli sagrou-se como primeira colocada, foram realizadas diligências pela Unidade de Licitações do HC-UFU,
conforme Termo – SEI nº 36/2021 (13066496) e Termo – SEI nº 40/2021 (13085235), havendo a empresa licitante
apresentado esclarecimentos para ambas.

3. Contudo, remanesceu dúvida com relação à legalidade do uso de duas CCTs apresentadas pela
referida empresa, havendo, por força do art. 36, inciso VII, do Regimento Interno da Ebserh, sido dirigida a esta
Consultoria Jurídica para apreciação, conforme O�cio - SEI nº 116/2021/ULIC/SAD/DIVAF/GAD/HC-UFU-EBSERH
(13092491).

4. O processo é originário do HC-UFU, que, em razão de ainda não ter estruturado o seu órgão de
assessoramento jurídico, solicitou apoio da Sede, conforme O�cio - SEI nº 116/2021/GAD/HC-UFU-EBSERH
(13092491), o que foi prontamente atendido pela Coordenadoria de Gestão da Rede - CGR/VP, nos termos do
Despacho – SEI SCG/CGR/VP (13107388).

5. É o relatório.

II – FUNDAMENTAÇÃO

6. Inicialmente, destaca-se que o presente parecer se baseia, exclusivamente, nos elementos que
constam até a presente data nos autos do processo administra�vo em epígrafe. Ademais, esta Consultoria Jurídica se
pronuncia apenas sob o prisma estritamente jurídico, não lhe compe�ndo examinar a conveniência ou a
oportunidade dos atos administra�vos pra�cados, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnica. Por
fim, vale destacar que o parecer jurídico emanado não tem força vinculante, cabendo ao gestor deliberar sobre a
per�nência de seguir, ou não, as orientações prestadas.

II.1 Considerações acerca do enquadramento sindical

7. A compreensão das “espécies” de categoria é fundamental para o processo de “enquadramento
sindical”, que se refere à iden�ficação do sindicato representante de determinado grupo de empregados (sindicato
laboral) ou de empregadores (sindicato patronal), tendo como parâmetro a a�vidade profissional ou econômica que
desenvolvem e a base territorial em que se localizam.

8. Assim, cabe primeiro verificar qual o parâmetro u�lizado no Brasil que vincula determinados
trabalhadores a seu respec�vo sindicato para, a par�r daí, iden�ficar a Convenção Cole�va aplicável.

9. A legislação brasileira adotou, como regra, o critério da categoria profissional, em que os
trabalhadores de uma mesma categoria profissional, independentemente de possuírem diferentes profissões,
pertencem a um mesmo sindicato.

10. De acordo com o §2º do art. 511 da CLT, uma categoria profissional é composta por trabalhadores
que possuam condições de vida similares em decorrência da profissão ou trabalho em comum e atuem em uma
mesma a�vidade econômica ou em a�vidades econômicas similares ou conexas.

11. De acordo com a jurisprudência do TST, para que um trabalhador saiba qual categoria profissional
integra – e a qual sindicato ele se vincula, ele deverá verificar qual  é a a�vidade preponderante da empresa em que
trabalha.

12. Vale observar que o critério de enquadramento em razão da a�vidade preponderante da empresa é
excepcionado quando o trabalhador pertence a alguma categoria diferenciada – a exemplo dos arquitetos e
engenheiros – nos termos do art. 511, §3º, da CLT.

13. Segundo o Acórdão nº 2.601/20 do Plenário do TCU, é imprópria a “exigência de que as propostas
indiquem os sindicatos, acordos cole�vos, convenções cole�vas ou sentenças norma�vas que regem as categorias
profissionais que executarão o serviço, em vez de considerar o enquadramento pela a�vidade econômica
preponderante do empregador”.

14. Assim, somente é possível ter certeza da norma cole�va de trabalho que incidirá sobre o contrato a
ser firmado, com a definição da empresa vencedora do certame e a iden�ficação de sua a�vidade econômica
preponderante.

15. Este enquadramento sindical é salutar para a iden�ficação adequada da norma cole�va de trabalho
a incidir sobre a relação de emprego, em observância ao disposto no art. 611 da CLT.
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Art. 611 - Convenção Cole�va de Trabalho é o acordo de caráter norma�vo, pelo qual
dois ou mais Sindicatos representa�vos de categorias econômicas e profissionais
es�pulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respec�vas
representações, às relações individuais de trabalho.

§ 1º É facultado aos Sindicatos representa�vos de categorias profissionais
celebrar Acordos Cole�vos com uma ou mais empresas da correspondente categoria
econômica, que es�pulem condições de trabalho, aplicáveis no âmbito da empresa ou
das acordantes respec�vas relações de trabalho

16. Segundo Pereira Neto (RT, 2017, p. 40), a convenção cole�va de trabalho (CCT) é autoaplicável à
“integralidade das categorias representadas pelos sindicatos que firmaram a norma cole�va”.

17. Em relação às empresas que desempenham a�vidades �picas de cessão de mão de obra, entende-
se que, como a “terceirização” não cons�tui uma a�vidade econômica propriamente dita para fins de vinculação a
determinado sindicato patronal, há uma espécie de “vinculação sindical plúrima do empregador terceirizante”.

TERCEIRIZAÇÃO. ENQUADRAMENTO SINDICAL. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.
DIFERENÇAS SALARIAIS. Cons�tuindo a terceirização simples critério de organização
produ�va, capaz de alcançar toda e qualquer a�vidade meio dos entes jurídicos
tomadores (Súmula 331, III, do C. TST), não pode ser considerada a�vidade
econômica específica (CLT , art. 511, § 1º), passível de definir o critério de
enquadramento sindical de seus empregados (CLT , art. 582). Afinal, como simples
empresas-apêndices, que se inserem em outros segmentos empresariais, o
enquadramento sindical de seus empregados apenas poderá ser ditado, com segurança
e obje�vidade, pela a�vidade econômica preponderante dos respec�vos tomadores
(CLT, art. 511, § 1º), consideradas as funções efe�vamente exercidas e ressalvadas as
situações das categorias profissionais diferenciadas (CLT, art. 511, §3º). Nesse
cenário, oferecidos serviços de terceirização em diversas áreas, cada qual albergada
por categorias econômicas específicas, será imposi�vo reconhecer a vinculação
sindical plúrima do empregador terceirizante (CLT, art. 581, § 1º), aplicando-se aos
contratos de trabalho que celebra as normas cole�vas próprias a cada qual desses
segmentos econômicos e profissionais visitados.

[TRT - 10ª Região no RO nº 949201101110000/DF]

 

A empresa cuja a�vidade é o fornecimento de mão de obra de forma indis�nta, a
qualquer setor empresarial, se vincula aos ajustes cole�vos do setor para o qual
fornece mão de obra. Isso porque, "terceirização" não é a�vidade econômica.

[TRT - 10ª Região. Processo 0001366-96.2016.5.10.0103, j. em 11/07/2018)

18. Diante desta denominada “vinculação sindical plúrima do empregador terceirizante” e da
impossibilidade de vinculação taxa�va da licitante à determinado sindicato patronal, à luz da jurisprudência
trabalhista, há razoabilidade em se adotar CCT que envolva os segmentos profissionais contemplados no objeto da
licitação.

19. Portanto, é de responsabilidade da licitante a indicação do ACT/CCT tendo em vista seu
enquadramento sindical (art. 511, § 2º, da CLT) ou, em caso de vinculação sindical plúrima do empregador
terceirizante (art. 581, §1º, CLT), norma cole�va de trabalho (ACT/CCT) que envolva os segmentos profissionais cujas
a�vidades estejam contempladas no objeto da licitação.

II.2 Avaliação do ques�onamento jurídico

20. No caso concreto, no sen�do de se evitar a adoção de uma norma cole�va de trabalho
manifestamente imper�nente ao objeto do contrato, a Administração, para aferir a “razoabilidade” do
enquadramento pretendido pelo licitante, deve avaliar a representa�vidade do sindicato laboral signatário da CCT
em face do segmento profissional envolvido no escopo do contrato, sem que isso represente a desvinculação da
empresa licitante de sua responsabilidade por seu adequado enquadramento.

21. Portanto, o foco da Administração nesses casos deve ser a confirmação do instrumento cole�vo a
que os empregados da empresa licitante têm direito.
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22. Para tanto, foi solicitada, na primeira diligência realizada pela Ebserh (Termo - SEI 36), para a
licitante “h) Apresentar documento que apresente a a�vidade preponderante da empresa;”. Em resposta, a licitante
informou, na Nota de Esclarecimento – 1ª Diligência (1308449), o seguinte:

No caso da Village, conforme se extrai do Balanço Patrimonial apresentado juntamente
à proposta, verifica-se que 100% da receita bruta operacional da empresa decorre da
prestação de serviços terceirizados, ou seja, do fornecimento e gestão de recursos
humanos para terceiros, nas mais variadas categorias profissionais.

23. Constam, no Anexo (13084646) apresentado pela licitante, as informações do Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica, indicando como a�vidade econômica principal o “fornecimento e gestão de recursos humanos para
terceiros” e como a�vidade econômica secundária a “seleção e agenciamento de mão-de-obra”.

24. Segundo o Informa�vo sobre a vinculação sindical (13091126), a empresa Village e Administração e
Serviços tem sua representação Sindical pelo SINSERHT. A referida licitante afirma ainda o seguinte:

Em relação ao município de Uberlândia/MG, apesar de a CCT celebrada pelo SINSERHT
não possuir abrangência territorial na localidade, informamos que é devido considerar
os pisos salariais constantes na CCT celebrada pelo SINDHART, uma vez que este guarda
similitude com o sindicato ao qual a Village é vinculada, conforme determinam os
pareceres citados acima, que tratam de situação idên�ca, vivenciada pela própria
Village.

[...]

Portanto, em relação aos serviços a serem prestados em Uberlândia / MG, em que pese
as categorias profissionais de “Recepcionista”, “Carregador”, “Maqueiro” e “Supervisor”
não estarem especificadas na CCT, por não se tratarem de categorias diferenciadas,
estas encontram-se dentro de “Demais Funções Terceirizadas”, conforme Parecer acima
e Convenção Cole�va de Trabalho do SINDHART.

[...]

Em relação à categoria profissional de porteiro, por se tratar de função destacada na
Convenção Cole�va de Trabalho celebrada pelo SINDHART, foi considerado o piso
salarial de R$ 1.203,21, conforme consta na CCT vigente

25. Conforme exposto no item II.1, cabe à licitante a indicação da norma cole�va de trabalho. No caso
em análise, em que foram indicadas duas convenções, a Convenção Cole�va de Trabalho SINDHART (13091161) e a
Convenção Cole�va de Trabalho SINSERHT (13091184), adota-se o entendimento esposado no PARECER n.
01422/2019/CJU-MG/CGU/AGU (disponível em h�p://sapiens.agu.gov.br/externo, (NUP) 00677000044201903
e chave de acesso a911bf98), de que a posição da empresa de considerar os pisos salariais da CCT à qual não é
vinculada é possível, uma vez que a CLT estabelece nos arts. 511 e 570 a vinculação sindical conforme a a�vidade
econômica da empresa, bem como que a CCT que regula as a�vidades em determinada base territorial aplica-se a
todos os trabalhadores localizados nesta.

26. No mesmo sen�do, as a�vidades não abrangidas pela CCT do SINSERHT, ao qual a empresa é
vinculada, e que sejam abrangidas pela CCT congênere, do SINDHART, podem ter esta como referência, por questão
de similitude no desenvolvimento da mesma a�vidade econômica.

III. CONCLUSÃO

27. Diante do exposto, considerando que a empresa licitante é vinculada a en�dade sindical que não
abrange a cidade de Uberlândia, local da prestação de serviços, e que trouxe ao procedimento a Convenção Cole�va
de Trabalho – CCT firmada por outra en�dade sindical patronal e o sindicato obreiro que abrange as categorias de
trabalhadores, conclui-se o seguinte:

I - A CCT a que a empresa licitante se vincula não tem validade no território excluído
de sua abrangência, a cidade de Uberlândia.

II - A CCT firmada por en�dade que não representa a empresa licitante não a vincula
automa�camente, mas nada impede sua u�lização, sendo obviamente vedado estabelecer
posteriormente condição menos benéfica aos trabalhadores.

28. Esta Consultoria Jurídica, sem prejuízo das observações em destaque nos parágrafos 18 e 19
deste opina�vo, não verifica óbice ao prosseguimento da contratação, se atendidos todos os requisitos definidos
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no Edital nº 02/2021 (12833708) e confirmado pela área técnica competente a representa�vidade do sindicato
laboral signatário da CCT em face do segmento profissional envolvido no escopo do contrato.

29. Por fim, salienta-se que não cabe a esta Consultoria Jurídica o pronunciamento subsequente de
verificação do cumprimento das recomendações consignadas, nos termos da Boa Prá�ca Consul�va - BPC nº 05, do
Manual de Prá�cas Consul�vas da AGU, adotado por esta Conjur, por meio da Portaria nº 03, de 14 de outubro de
2016. 

À consideração superior.

 

(assinado eletronicamente)
Alice Oliveira de Souza Cavalcante

Advogada - Conjur / Ebserh
OAB/DF nº 46.204

 

De acordo. À apreciação do Sr. Consultor Jurídico.

 

(assinado eletronicamente)
Bárbara Dantas Neri

Chefe de Serviço Jurídico para Assuntos Administra�vos
Portaria nº 803/2017

OAB/RN nº 11.523
 

Aprovo o PARECER Nº 53/2021/SJAA/CONJUR/PRES-EBSERH, da lavra da Dra. Alice Oliveira de Souza
Cavalcante, por seus fundamentos.

Encaminhem-se os autos à Coordenadoria de Gestão da Rede.

 

(assinado eletronicamente)
Alessandro Marius Oliveira Mar�ns 

Consultor Jurídico
Portaria nº 38/2019

OAB/DF 12.854

Documento assinado eletronicamente por Alice Oliveira de Souza Cavalcante, Advogado(a), em
28/04/2021, às 17:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Barbara Dantas Neri, Chefe de Serviço, em 28/04/2021,
às 17:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Alessandro Marius Oliveira Mar�ns, Consultor(a)
Jurídico(a), em 28/04/2021, às 18:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 13244403
e o código CRC E5A162FD.

Referência: Processo nº 23860.001318/2021-16 SEI nº 13244403

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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