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MUDANÇAS NA TERCEIRIZAÇÃO DIANTE DA 
REGULAMENTAÇÃO

Tatiana Guimarães Ferraz Andrade1 | Renata de Souza Barroso2

No Brasil, diferentemente de muitos outros países, 
a atividade de terceirização ainda não foi regula-
mentada.

Com a ausência de legislação específica, coube à 
jurisprudência se pronunciar sobre o tema e criar 
regras a respeito, razão pela qual o Tribunal Su-
perior do Trabaho editou a Súmula 331, admitindo 
somente a contratação de serviços terceirização 
ligados à atividade-meio do tomador e proibindo a 
terceirização para atividade-fim.

Diante dessa insegurança jurídica, alguns proje-
tos de lei foram apresentados, dentre os quais se 
destacam os de autoria do deputado Sandro Ma-
bel (PMDB-GO) - PL 4.330/2004 e do deputado Vi-
centinho – PL 1.621/07.

O PL 1.621/07 foi apensado ao PL 4.330/04, porém 
engavetados ao longo dos anos. Ocorre que após 
requerimento de desarquivamento, o presidente 
da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, in-
cluiu na pauta de votação o projeto, o qual, após 
diversas polêmicas em todo o país, foi finalmente 
aprovado em 22/04/2015, seguindo para o Sena-
do, para tramitação nesta casa.

A versão final, aprovada pela Câmara dos Depu-
tados, prevê a contratação de serviços terceiriza-
dos para qualquer atividade da empresa, o que 
é a maior inovação e objeto de controvérsia entre 
empresariado e representantes dos trabalhadores, 
os quais temem a precarização dos direitos tra-
balhistas, pela proliferação de contratos nesta 
modalidade.

Mesmo assim, ao contrário do que argumentam os 
representantes dos trabalhadores, a versão final 
do PL 4.330/04, trará maior segurança às partes 
envolvidas, eis que prevê as seguintes regras para 
adoção desta forma de contratação: 

(i) prestação de garantia pela contratada, no valor 
de 4% do contrato, limitada a 50% correspondente 
a 1 mês de faturamento; 

(ii) obrigatoriedade de fiscalização, pela contratante 
do cumprimento das obrigações trabalhistas, pela con-
tratante, sob pena de ser responsabilizada em caráter 
solidário em caso de inadimplemento; 

(iii) possibilidade de interrupção dos serviços, caso seja 
constatado o inadimplemento das obrigações trabalhis-
tas e previdenciárias pela contratada; 

(iv) obrigação de informar ao sindicato da categoria 
profissional da contratante o setor ou setores envolvidos 
na terceirização; 

(v) vedação de utilização dos profissionais da contrata-
da em serviços distintos daqueles objeto do contrato de 
prestação de serviços; 

(vi) trabalhadores terceirizados terão acesso a restau-
rantes, transporte e atendimento ambulatorial ofereci-
dos pela contratante a seus próprios empregados; 

(vii) a subcontratação (quarteirização) somente poderá 
ocorrer para serviços especializados;
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(viii) vedação de contratação de pessoas jurídicas 
cujos sócios ou administradores, nos últimos 24 
meses, tenham sido ex-empregados ou prestado-
res de serviços, sem vínculo empregatício, exceto 
se aposentados.

Ademais, após a apresentação de emendas, os 
deputados votaram pela aplicação da lei somente 
às empresas privadas, às sociedades de econo-
mia mista e suas subsidiárias e controladas, no 
âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Mu-
nicípios, excluindo, portanto, à administração di-
reta, autárquica e fundacional. 

A Fenaserhtt (Federação Nacional dos Sindicatos 
de Empresas de Recursos Humanos, Trabalho 
Temporário e Terceirizado) estima que a aprovação 
da proposta poderá aumentar em cerca de 30% o 
volume dos contratos de terceirização, tendência 
esta contrária à queda atual, diante do cenário de 
crise econômica3.

O aumento das contratações não se dará pela pre-
carização dos direitos trabalhistas, mas sim pelo 
incentivo ao setor, o qual, certamente, receberá 
investimentos inclusive para maior especialização 
do trabalhador terceirizado.

Afinal, a terceirização visa à contratação de 
serviços, pela transferência de parte do ciclo 
produtivo, justamente porque tal fase não é de 
conhecimento essencial do tomador e, por isso, 
busca-se uma empresa que possua tal know-how, 
o que é fundamental para a eficácia da terceiri-
zação, pois uma empresa prestadora de serviços 

especialista assumirá os riscos e, não os transferirá à 
prestadora e, muito menos, ao trabalhador.

Entretanto, devido à falta de regulamentação, cresce o 
número de ações trabalhistas movidas pelos prestado-
res de serviços terceirizados, sendo que grande parte 
das demandas discute a licitude na terceirização dos 
serviços, pugnando pela nulidade de contratação com 
as empresas prestadoras de serviços e reconhecimento 
de vínculo empregatício diretamente com a tomadora.

Seja pelo pronunciamento do Judiciário ou pela 
aprovação do projeto de lei, urge a necessidade de se 
implementar maior eficácia às contratações pela ter-
ceirização, pois a ausência de regulamentação sobre 
o tema acabou contribuindo para seu uso inadequado.

De todo modo, nos resta aguardar os próximos passos 
da tramitação do projeto no Senado, eis que o presi-
dente desta Casa já declarou não ter a menor intenção 
de “apressar” a votação, por fundamentos que certa-
mente se distanciam dos anseios da classe trabalhado-
ra, mas se aproximam de objetivos políticos.

Mas será que um projeto que demorou 11 anos para 
ser colocado em votação pode aguardar ainda mais?
Afinal, se a terceirização é um fenômeno que faz parte 
da economia na era da globalização, sendo, indis-
cutivelmente, irreversível e inegável, deve existir uma 
regulamentação para os impactos relativos ao trabalho 
nesta cadeia, lembrando que a existência harmônica 
entre capital e trabalho justifica a própria existência do 
Direito do Trabalho.
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