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Em outubro de 2016 o governo federal sancionou a Lei 13.352, 

que regulamenta a relação entre os salões de beleza e os 

profissionais que desempenham as atividades de Cabeleireiro, 

Barbeiro, Esteticista, Manicure, Pedicure, Depilador e Maquiador. 

Ela ficou conhecida como “Lei do Salão Parceiro”. 

Trata-se de uma mudança importante na legislação brasileira. O 

SINDBELEZAMG patronal, atenta às novidades e em negociação 

com os sindicatos, fez constar as novas regras nas Convenções 

Coletivas de Trabalho 2021/2022. Desta forma, pretende-se 

garantir a proteção e os direitos dos trabalhadores. 

Apesar da lei estar em vigor há algum tempo, muitos gestores e 

profissionais da beleza têm dúvidas sobre sua aplicação no dia a 

dia. Por isso, a SINDBELEZAMG produziu essa publicação para 

esclarecer dúvidas e fortalecer o segmento. 



   

  
WWW.SINDBELEZAMG.COM.BR 

RUA FRANCISCO DUARTE MENDONÇA, N 685 – SALA 02 – TEIXEIRA DIAS 
BELO HORIZONTE/MG 

31 3658-8801 / 9 9467-5816 

 

 

A Lei permite a celebração de Contrato de Parceria, por escrito, 

entre os salões e profissionais da beleza, que passam a ser 

denominados salão parceiro e profissional parceiro. 

 

A parceria é uma escolha de ambas as partes, mas as 

contratações dos profissionais de beleza pela Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT) continuam possíveis. Para os demais 

trabalhadores do salão (limpeza, recepcionistas, etc.) a CLT é 

obrigatória. 

Centralizar pagamentos e recebimentos de serviços do 

profissional parceiro; 

É responsável por: reter e recolher os valores de tributos, 

contribuições sociais e previdenciárias devidos pelo profissional; 

Proporcionar adequadas condições de trabalho e cumprimento 

das normas de segurança e saúde; 

Parceria é a união de esforços para atingir a um mesmo objetivo 

ou realizar uma determinada atividade, neste caso, o 

atendimento ao cliente, e pela divisão de resultados entre as 

partes, (cotas-parte). 
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Sua cota-parte refere-se ao fornecimento de estrutura física e 

serviços administrativos. Será assistido pelo seu sindicato 

patronal SINDBELEZAMG. 

Poderá ser qualificado como microempreendedor individual (MEI), 

empresário de micro ou pequena empresa. 

Será assistido pelo seu sindicato Laboral, no caso de Minas 

gerais, pela FETHEMG. 

É responsável por: manter a regularidade de sua inscrição perante 

as autoridades fazendárias. 

Sua cota-parte é devida pela prestação de serviços de beleza. 

A parceria é formalizada através de CONTRATO DE PARCERIA 

escrito, assinado e homologado/registrado no sindicato patronal 

(SINDBELEZAMG) e laboral (FETHEMG), perante duas 

testemunhas. 

O profissional e o responsável pelo salão devem assinar o 

contrato; 

Realizar a homologação/registro nos sindicatos patronal e laboral 

perante duas testemunhas; 

Manter uma via do contrato no salão para consulta, em caso de 

fiscalização. 
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 Percentual das cotas-partes do salão- parceiro e do 

profissional-parceiro: Qual a % devida a cada um? 

 

 Condições e periodicidade de repasse da cota-parte do 

profissional parceiro; 

 

 

 Possibilidade de rescisão contratual mediante aviso prévio 

(mínimo 30 dia); 

 

 Direitos do profissional-parceiro quanto ao uso da estrutura do 

salão, acesso e circulação nas dependências do 

estabelecimento; 

 

 

 Responsabilidade de ambas as partes com a manutenção, 

higiene, condições de funcionamento do negócio e bom 

atendimento aos clientes. 
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O STF. Em 27 de outubro de 2021, 

confirmou a legitimidade da Lei 13.352 / 2016 conhecida como Lei 

Salão Parceiro. Esta lei está em vigor desde 28 de janeiro de 2017. 

Fique atento, você pode estar criando um passivo trabalhista a 5 

anos. 

 

Conforme consta na Convenção Coletiva de Trabalho, 

após acordo firmado entre a FETHEMG e o 

SINDBELEZAMG, o contrato será individual, com prazo 

máximo de 24 meses. Este prazo poderá ser renovado 

sucessivas vezes, mas sempre por igual período, ou seja, 

a cada 2 anos. 

Para a homologação das renovações dos contratos de 

parceria, o salão-parceiro deverá provar que fez, 

regularmente, o recolhimento dos tributos, contribuições 

sociais e previdenciárias devidas pelo profissional-

parceiro no ano anterior. 

O contrato de parceria e suas respectivas renovações só 

terão validade depois de homologadas pelas entidades 

convenientes, ou seja, pelo sindicato laboral 

(representado pela FETHEMG) e o sindicato patronal 

SINDBELEZAMG. 
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Pode ser caracterizado vínculo empregatício pela Justiça 

Trabalhista quando: 

 Não existir contrato de parceria formalizado na forma desta 

Lei;  

 

 O profissional-parceiro desempenhar funções diferentes 

das descritas no contrato de parceria; e/ou 

 

 For caracterizada a relação de subordinação entre o Salão-

Parceiro e o Profissional-Parceiro. Como, por exemplo: 

imposições de horário, exigência de exclusividade, etc. 

 

Reconhece as profissões de Cabeleireiro, Barbeiro, Esteticista, 

Manicure, Pedicure, Depilador e Maquiador. 

No site do SINDBELEZAMG há um modelo de contrato a ser 

firmado entre o salão parceiro e o profissional parceiro. O site 

também disponibiliza a Convenção Coletiva de Trabalho na 

íntegra. É só acessar: www.sindbelezamg.com.br 
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Propõe a legalização das relações de parceria culturalmente 

adotadas nos estabelecimentos de beleza e estética. 

Chamada de “Lei do Salão-Parceiro” é sancionada, alterando a lei 

que regulamentou a profissão para reconhecer e formalizar a 

relação de parceria entre os profissionais e os donos de salão de 

beleza, barbearias, esmaltarias, ou clínicas de estética. 

Regulamentação da profissão de Estética. 

• Quem pode atuar de acordo com a lei, a(o) esteticista que 

tem curso superior de Estética e Cosmetologia. 

 

• Profissional habilitada (o) com curso técnico. 

 

• O que comprovar que estava no exercício da profissão a pelo 

menos 3 anos antes de sua regulamentação (direito 

adquirido). 

 

• As demais esteticistas formadas em cursos livres e que não 

preencher os requisitos acima, serão consideradas auxiliares 

de estética. 
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Nosso objetivo é ser útil para você! 

 


