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Missão:

Consolidar-se como a organização
empresarial líder na promoção da
competitividade da indústria
catarinense

Promover a competitividade da indústria catarinense de forma
sustentável e inovadora, influenciando a criação de um
ambiente favorável às atividades industriais e ao
desenvolvimento humano e tecnológico

Focos de Atuação

Competitividad
e da Indústria

Visão:

Valores:
Comprometimento,
Cooperação,
Ética e Iniciativa

Resultados para Competitividade Industrial
Ambiente propício ao
desenvolvimento da indústria
catarinense

Trabalhadores com melhor
escolaridade e qualificação
profissional

Condições e ambientes que
estimulem o desenvolvimento
tecnológico da indústria
catarinense

Trabalhadores mais saudáveis e
seguros

Saúde e Segurança

Ambiente Institucional

Educação

Tecnologia e Inovação

Ampliar a inserção global da
indústria

Garantir a oferta de cursos,
adequando
a matriz curricular às demandas
específicas dos setores industriais,
regiões e polos
Ampliar o nível de escolaridade
do trabalhador da indústria

Ampliar o atendimento às
indústrias por meio de projetos
de Pesquisa, Desenvolvimento
& Inovação

Articular o desenvolvimento da
infraestrutura e logística do
Estado
Integrar e fortalecer a matriz
industrial catarinense com
sustentabilidade
Atuar na melhoria dos
ambientes tributário e
regulatório

Inserir jovens talentos na indústria
Ampliar o reconhecimento e
qualidade dos programas
educacionais do Sistema FIESC

Induzir a articulação entre
indústrias, centros de pesquisa e
academias para
desenvolvimento tecnológico

Promover engajamento em ações
de segurança e saúde dos
trabalhadores da indústria
Promover a melhoria da gestão
dos investimentos da indústria
com saúde
Promover a melhoria da gestão dos
riscos nos aspectos regulatórios,
afastamentos e processos
trabalhistas da indústria

Posicionamento de Mercado
Ampliar a cobertura
de atendimento à indústria

Eficiência Operacional

Adequar o portfólio de serviços,
assegurando aderência às demandas
da indústria

Assegurar processos e
estrutura organizacional
eficientes, integrados e
transparentes

Gestão de Pessoas
Desenvolver competências técnicas e
comportamentais, inclusive nas lideranças, buscando
um perfil mais eficiente, inovador e orientado para o
mercado

Promover ambientes e comportamentos
seguros e saudáveis para os que trabalham no
Sistema FIESC

Otimizar o investimento e uso da
infraestrutura física e tecnológica
do Sistema FIESC

Sustentabilidade
Atuar de forma sustentável,
com foco no desenvolvimento
econômico, ambiental e
social

Agosto 2016

Eficiência e Integração

Fortalecer a representatividade sindical por meio do estímulo ao associativismo

Atividades da DIJUR
-

DIJUR – Diretor Jurídico / 12 advogados / 2 administrativos;

-

Entidades:
- FIESC
- SESI
- SENAI
- IEL
- CIESC
- PREVISC

-

Negociação Coletiva de Trabalho – entidades / FIESC / Sindicatos / Subsídios;
Contencioso interno;
Contencioso externo;
Preventivo;
Legislativo.

Atividades da DIJUR
-

-

-

Reforma Trabalhista:
- PL 6787/2016
- 850 Emendas Modificativas
- Valorização dos Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho
- EMC 330/2017 – Quitação
- EMC 672/2017 – Revelia
- EMC 676/2017 - Aprendizagem em atividade insalubre
- EMC 681/2017 - Sucumbência na JT
- Redução do Intervalo Intrajornada
- TERCEIRIZAÇÃO.
Reforma Previdenciária:
- PEC 287
- A Previdência registra rombo crescente: gastos saltaram de 0,3% do PIB, em
1997, para projetados 2,7%, em 2017. Em 2016, o déficit do INSS chega aos R$
149,2 bilhões (2,3% do PIB) e em 2017, está estimado em R$ 181,2 bilhões. Os
brasileiros estão vivendo mais, a população tende a ter mais idosos, e os jovens,
que sustentam o regime, diminuirão.
Intensificação das Greves.

Atividades da DIJUR
DESTAQUES:
Agenda Legislativa
A CNI lançou a Agenda Legislativa da Indústria 2017, destacando 16 como prioritárias. São
elas: Desconsideração da personalidade jurídica; tratamento de dados pessoais;
convalidação de incentivos fiscais do ICMS; nova proposta de Reforma Tributária (PEC
31/2007); regularização tributária (MPV 766/2017); Marco Legal das Agências
Reguladoras; Nova Lei de Licitações; Licenciamento Ambiental; Terceirização; adoção da
Convenção 158 da OIT - item para o qual a CNI tem posição divergente -; valorização das
negociações coletivas; aperfeiçoamento da NR 12; competência para embargar ou
interditar estabelecimento; reforma da Previdência (PEC 287/2016); reforma política
(PEC 282/2016); regulamentação do lobby.
Entendimento dos órgãos de controle – Judiciário/MPT/MTE.

Terceirização - Entendimento do TRT12ª Região
Processo: Nº 00955-2008-048-12-00-7
Ementa: FACÇÃO. RESPONSABILIDADE
SUBSIDIÁRIA. INEXISTÊNCIA. Os contratos de
facção não se confundem com a intermediação de
mão-de-obra ou terceirização de serviços previstos
na Súmula n. 331 do TST, quando ausentes a
exclusividade na prestação dos serviços e a
subordinação dos empregados à tomadora. - Juíza
Mari Eleda Migliorini - Publicado no TRTSC/DOE
em 15-04-2009

Processo: Nº 00334-2008-049-12-00-0
Ementa: RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
TERCEIRIZAÇÃO. FACÇÃO. Verificando-se que o
caso sob comento não trata de mera terceirização
de produção ou de simples contrato de facção,
com a compra de peças de móveis, mas sim de
verdadeira terceirização de mão-de-obra, há de ser
reconhecida a responsabilidade subsidiária da
tomadora dos serviços pelo adimplemento da
importância devida ao autor. - Juíza Viviane
Colucci - Publicado no TRTSC/DOE em 07-04-2009

- Contrato Civil

-

Configuração de relação de emprego
(subordinação, pessoalidade, onerosidade e
habitualidade)

Processo: Nº 07488-2005-036-12-00-3
Ementa: TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. A legalidade da terceirização das atividadesmeio não exclui a responsabilidade subsidiária da tomadora dos serviços quanto aos créditos dos empregados
da prestadora, por força da incidência, na hipótese, das culpas in eligendo e in vigilando, de aplicação no
Direito do Trabalho, conforme Enunciado nº 331, IV, do c. TST. - Juiz Gerson P. Taboada Conrado - Publicado no
TRTSC/DOE em 23-01-2009
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