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Câmara aprova a Regulamentação da Terceirização 

 
O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou hoje o PL 4302/1998, do Poder Executivo, com 
parecer do deputado Laércio Oliveira (SD/SE). 232 deputados votaram pela aprovação, 188 pela 
rejeição e 8 deputados se abstiveram.  
 
O projeto estabelece o marco legal da terceirização. Define a responsabilidade subsidiária da 
empresa contratante em relação ao pagamento das obrigações trabalhistas dos empregados da 
empresa contratada, estabelecendo ainda que o recolhimento das contribuições previdenciárias 
deve ser feito nos termos da legislação própria. 
 
Retirou-se a concessão de anistia aos débitos, penalidades e multas impostas com base nas 
normas da legislação modificada e que não sejam compatíveis com a proposta. Ainda, em relação 
às alterações na Lei de Trabalho Temporário, foi aprovada a possibilidade de desenvolvimento de 
atividades meio e atividades fim, na empresa tomadora de serviços.  
 
Foram rejeitados todos os seis destaques apresentados pela oposição (PT, PDT, PCdoB e PSOL). 
Em síntese, eles objetivavam:  

 incluir no texto a proibição da contratação de trabalho temporário para a substituição de 
trabalhadores em greve;  

 a manutenção de autorização de contrato de trabalho temporário apenas para o trabalho 
urbano, e não rural;  

 retirar a disposição de que não existe vínculo de emprego entre a empresa tomadora e os 
trabalhadores contratados pelas empresas de trabalho temporário;  

 incluir a definição de empresa prestadora de serviços a terceiros como a pessoa jurídica 
de direito privado destinada a prestar à contratante serviços determinados e específicos, 
diversos da atividade econômica por esta desenvolvida;  

 estabelecer a responsabilidade solidária da empresa contratante. 
 
Destaca-se que a terceirização de serviços é realidade, não apenas na economia brasileira, como 
mundial. Sua regulamentação era uma medida absolutamente necessária e fundamental para o 
momento atual do país, de forma a dar mais segurança jurídica e proteção às empresas e aos 
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empregados. Empresas especializadas executam determinadas tarefas com maior qualidade, 
eficiência e produtividade.  A possibilidade de terceirizar, desse modo, gera riqueza para o país e 
cria maiores oportunidades de emprego. 
 
Pesquisa realizada pela CNI indica que 63% das empresas industriais utilizam serviços 
terceirizados e que 84% das empresas pretendem manter ou aumentar a utilização desse tipo de 
serviço nos próximos anos. Ainda, 54% das empresas afirmam que  teriam sua competitividade 
prejudicada caso não fosse possível terceirizar. 
 
A falta de legislação sobre serviços terceirizados gerava insegurança jurídica para as empresas, 
criando passivos trabalhistas e inibindo a criação de novos empregos. 
 
O projeto aprovado estabelece o marco legal da terceirização e está alinhado com os princípios 
constitucionais do livre exercício da atividade e da interferência mínima do Estado no mercado.  
 
A matéria segue para a sanção presidencial.  
 
*Encaminhamos a votação nominal do texto principal do PL 4302/1998.  
 
 

 

 

 

 
Soluções Extrajudiciais são tema de audiência na Reforma Trabalhista 

 
A Comissão Especial da Reforma Trabalhista realizou hoje Audiência Pública para discutir 
possíveis soluções extrajudiciais para dirimir conflitos trabalhistas. Os convidados palestrantes 
foram: Alexandre de Souza Agra Belmonte, Ministro do TST; Gustavo Tadeu Alckmin, 
Desembargador do TRT da 1ª Região; Carlos Henrique Bezerra Leite, Desembargador do TRT da 
17ª Região; Ricardo Gebrim, Ex-Presidente do Sindicado dos Advogados do Estado de São 
Paulo; Erminio Alves de Lima Neto, Vice-presidente Executivo da Central Brasileira do Setor de 
Serviços – CEBRASSE; Nelson Mannrich, Professor da Universidade de São Paulo – USP.  
 
O Ministro Alexandre Agra fez levantamento sobre os vários procedimentos de solução 
extrajudiciais: homologação do contrato de trabalho; CIPAs; representação dos trabalhadores nas 
empresas; Comissões de Conciliação Prévia; mediações nos dissídios coletivos e de greve; 
arbitragem. Citou a conciliação judicial para compor a solução de conflitos trabalhistas e explicou 
que o que as partes buscam são meios simples de solução sem a intervenção do judiciário. Ainda 
falou sobre os altos custos do trabalho que prejudicam, em especial, as micro e pequenas 
empresas.  
 
Ermínio Alves de Lima Neto, da CEBRASSE, diz que junto à CNI defende a 
inconstitucionalidade, no STF, da Súmula 331 do TST. Afirmou que o Brasil é o que tem maior 
número de processos trabalhistas. Defendeu que deve haver uma modernização das normas 
trabalhistas com segurança jurídica e previsibilidade, para que não haja a intervenção do Estado 
burocrático. Disse que não se deve tratar os empresários, como se todos fossem inidôneos. 
Criticou a elevada multa por não anotação em carteira. Afirmou que o trabalho temporário é 
complemento da empresa permanente e não competição com ela. Explicou que o importante é 
girar a economia para retirar o Brasil da crise, e se o empresário puder fazer a contratação, e 
possível demissão, de forma mais fácil, desburocratizada e menos dispendiosa irá gerar mais 
empregos. Apoiou a eleição do representante dos empregados na empresa, alegando que quem 
sabe dos problemas setoriais são os trabalhadores e empresários das empresas. 
 
O Desembargador Gustavo Tadeu Alckmin disse que a expectativa da sociedade é que a 
reforma trabalhista gere emprego e recupere o Brasil da crise. No entanto, a Reforma não irá 
cumprir seus intuitos de: diminuir a judicialização; uniformização das decisões judiciais; gerar 
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emprego. Ressaltou que o aspecto positivo do PL 6787/2016 é a consagração da representação 
dos trabalhadores na empresa.  
 
O Desembargador Carlos Henrique Bezerra Leite disse que o modo de produção capitalista 
tem mudado o cenário do trabalho e econômico mundial.  Afirmou que os três eixos propostos 
pela Reforma Trabalhista, qual sejam, gerar emprego, reduzir demandas trabalhistas e promover o 
crescimento econômico, não estavam pautados na campanha presidencial e não foram discutidos 
com a sociedade.  
 
Ricardo Gebrim, criticou o projeto, por não assegurar nenhum mecanismo de regulamentação 
das eleições dos trabalhadores como representantes nas empresas. Atacou também a vedação à 
ultratividade e o trabalho a tempo parcial. Afirmou que hoje já é possível se negociar acima da lei, 
e afirmou que o projeto é inconstitucional por tratar da negociação de direitos abaixo da lei. Ainda 
alegou que o projeto vai enfraquecer a justiça do trabalho e a negociação coletiva.  
 
O professor Nelson Mannrich afirmou que a natureza em si do direito de trabalho é um conflito 
constante entre capital e trabalho e o que se visa é superar esse conflito buscando o interesse da 
sociedade. Afirmou que as relações do trabalho estão em constante mudança e se não houver 
adaptação do direito do trabalho os problemas serão ainda maiores. Criticou o Estado protetor e 
falou da necessidade de haver uma Reforma Sindical. Em relação, especificamente, ao PL 
6787/2016, o Professor ressaltou as questões das multas com um papel punitivo e não orientativo. 
Em relação à dupla visita disse que pode haver confusão, uma vez que ela é necessária para 
todas as fiscalizações.  
 
Explicou que o Brasil ratificou a convenção 135 da OIT sobre a representação dos trabalhadores 
e, portanto, só falta colocar em prática. Criticou o trabalho temporário, pois as disposições estão 
representando um retrocesso. Ao seu ver, apesar de ser um trabalho excepcional, o projeto impõe 
uma série de obrigações que acabam por confundir o trabalho temporário com o trabalho por 
prazo determinado. Criticou, inclusive, o prazo de 120 dias prorrogáveis.  
 
Sugeriu que, em relação à valorização da negociação coletiva, melhor seria que estivesse 
disposto sobre o que não se pode negociar, e deixar os agentes sociais livres para acordar sobre 
suas necessidades. Ainda afirmou que se faz necessário ter regras claras para a dispensa do 
trabalhador, para que diminua a rotatividade.  
 
O deputado Rogério Marinho, relator da Comissão, falou sobre o grande número de 
trabalhadores desempregados ou trabalhando na informalidade. Afirmou que o Poder Legislativo 
não pode ficar na inércia diante de tema de grande relevância. Em relação à valorização da 
negociação, afirmou que se faz necessário que haja uma lei reiterando a prevalência dos acordos 
e contratos coletivos, pois atualmente há muita insegurança jurídica nas relações do trabalho.  
 
O relator, ainda defendeu que o projeto, em momento algum, ofende os direitos sociais do 
trabalhador garantidos pela Constituição Federal. Disse que a reforma sindical, que gera sérias 
distorções no sistema da unicidade sindical, não pode ser feita por esse projeto de lei ordinária, 
uma vez que se trata de matéria constitucional. Afirmou que todas as transformações acontecem 
sim em momento de crise, e portanto é necessário que haja essa Reforma Trabalhista em 
“momento de catástrofe econômica e social que retirou mais de 9% do PIB em 2 anos e meio”.  
 
A reunião foi encerrada, convocando-se nova audiência pública para amanhã, 23/03, às 9h00, 
com a temática “Súmulas e Segurança Jurídica”.  
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