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CENÁRIO ATUAL  

Informações Confidenciais de Propriedade de TozziniFreire Advogados 

Na ausência de lei, a Justiça do Trabalho passou a julgar os 
casos, de acordo com os princípios gerais de proteção ao 

trabalho .  O Tribunal Superior do Trabalho  consolidou seu 
entendimento - Súmula 331.   

Ministério do Trabalho e Ministério Público do Trabalho vêm 
seguindo a Súmula 331. 

Não existem leis regulamentando a terceirização.   

Está na pauta do Supremo Tribunal Federal a decisão sobre 
a possibilidade ou não da terceirização da atividade fim.   



CENÁRIO ATUAL  – Súmula 331 do TST 

Informações Confidenciais de Propriedade de TozziniFreire Advogados 

“Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de 
serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.83), de conservação 

e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à 
atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade 

e a subordinação direta.” 

PORTANTO,  a terceirização de atividade-fim é proibida  

De qualquer forma, mesmo que a atividade terceirizada não 
seja a principal, os trabalhadores terceirizados não podem 

prestar os serviços de forma pessoal e mediante 
subordinação.  Caso contrário, poderá ser reconhecido o 

vínculo de emprego direto como a tomadora dos serviços.  



CENÁRIO ATUAL  – Súmula 331 do TST 

Informações Confidenciais de Propriedade de TozziniFreire Advogados 

  “O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do 
empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador 
dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que este tenha 
participado da relação processual e conste também do título 

executivo judicial.” 
 
 

OU SEJA, a contratante é sempre subsidiariamente 
responsável pelas obrigações trabalhistas dos 

trabalhadores terceirizados, ainda que a terceirização seja 
legal.  



CENÁRIO ATUAL – Desafio: o que é atividade fim? 

Informações Confidenciais de Propriedade de TozziniFreire Advogados 

 

“... não há parâmetros bem definidos do que sejam atividade-fim 
e atividade-meio e muitas vezes estaremos diante de uma zona 
cinzenta em que muito se aproximam uma da outra. Quando tal 
ocorrer e a matéria for levada a juízo, ficará ao prudente arbítrio 
do juiz defini-la. E será feito  naturalmente, levando em conta as 
razões mais elevadas do instituto: a especialização; a busca de 
maior eficiência na sua finalidade original, e não apenas a 
diminuição de custos.” 
 

Vantuil Abdala, ex-Presidente  

do Tribunal Superior do Trabalho  



PROJETO DE LEI 4330/2004 

Informações Confidenciais de Propriedade de TozziniFreire Advogados 

SERÁ APROVADO?  
 
- Falta o texto definitivo na Câmara dos Deputados.  
 

- Seguirá para o Senado Federal.  
 

- Seguirá para sanção da Presidente da República.  
 

   
  O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira que é 

  “uma questão  de honra” que a presidente Dilma Rousseff vete a lei que 
  regulamenta e amplia a terceirização no país, em votação na Câmara. Em 
  discurso a uma plateia de sindicalistas, o ex-presidente  afirmou que o  
  governo não pode permitir um retrocesso nos direitos trabalhistas.   
    O Globo – 15/04/2015 

 

 



Projeto de Lei 4330/2004 – muita pressão contrária  

Informações Confidenciais de Propriedade de TozziniFreire Advogados 

Centrais sindicais protestam em 18 estados contra  Lei da Terceirização 
 Presidente da CUT diz que, caso o projeto seja aprovado, deputados e senadores 
responsáveis terão "suas caras" colocadas no país inteiro, na internet e em postes, 
como "traidores da classe trabalhadora“. Carta Capital 15/04/2015 
 

Repercussão assusta Câmara e pode brecar lei da terceirização 
 Reação na internet e protestos de rua acuaram líderes partidários; diante de 
apelos, Eduardo Cunha adia conclusão da votação.  Carta Capital 14/04/2015 
 
 
 

Arquivo Sintel (RS) Wilson Dias/Agência Brasil 



Projeto de Lei 4330/2004 – Principais aspectos 

Informações Confidenciais de Propriedade de TozziniFreire Advogados 

 

 

A PRINCIPAL MUDANÇA 

Qualquer atividade pode ser terceirizada, 
inclusive a atividade-fim.  

 Artigo 2º. III: a contratada deve ser uma empresa especializada, 
que presta serviços determinados e específicos, que possua 

qualificação técnica e capacidade econômica compatível com a sua 
execução. 

Não pode ser contratada: (i) empresa cujo sócio seja 
administrador da contratante, (ii) empresa cujos sócios tenham 

relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade com a 
contratante, (iii) empresa cujos sócios tenham prestado serviços à 
contratante como empregado há menos de 24 meses, exceto se os 

sócios forem aposentados.  

 



Informações Confidenciais de Propriedade de TozziniFreire Advogados 

 
 
 
 

 

Projeto de Lei 4330/2004 – Principais aspectos 

Contrato entre Contratante e Contratado: (artigos 5, 6, 9) 

  

 Contrato social da contratada, com capital social integralizado e em valor 
compatível com os serviços a serem executados. 

 Descrição dos serviços, local e prazo. 

 Obrigatoriedade de fiscalização por parte da contratante das obrigações 
trabalhistas. 

 Interrupção do pagamento, por parte da contratante, se for constatado o 
inadimplemento das obrigações trabalhistas e previdenciárias. 

 Possibilidade de retenção, em conta específica, de verbas necessárias para o 
cumprimento das obrigações. 

 Em serviços continuados, cuja duração se estende por mais de um exercício 
financeiro, o contrato pode prever que valores provisionados para pagamento 
de obrigações trabalhistas e previdenciárias sejam depositados, pela 
contratante, em conta vinculada aberta em nome da contratada.  Essa conta 
poderá ser movimentada somente por ordem da contratante. (Artigo 9) 

 



Informações Confidenciais de Propriedade de TozziniFreire Advogados 

 
 
 
 

 

Projeto de Lei 4330/2004 – Principais aspectos 

Contrato entre Contratante e Contratado: 

 

 Garantia, pela contratada, em valor correspondente a 4% do contrato, 
limitado a 50% de um mês do faturamento do contrato.  Quando o valor da 
mão de obra for superior a 50% do total, a garantia será de 4% do valor do 
contrato, limitado a 130% de um mês do faturamento. (artigo 5). 

• Cabe à contratada decidir entre (i) caução em dinheiro; (ii) seguro-
garantia ou (iii) fiança bancária. 

 

 Artigo 10:  Para liberação das garantias, a contratada deverá comprovar a 
quitação das obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas aos 
empregados que tenham participado da execução dos serviços.   

• A garantia terá validade por 90 dias após o encerramento do contrato. 

 

 Artigo 11: é vedada à contratante utilizar trabalhadores terceirizados em 
atividades distintas daquelas que são objeto do contrato.  

 



Informações Confidenciais de Propriedade de TozziniFreire Advogados 

 
 
 
 

 

 RESPONSABILIDADE TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 
DA  CONTRATANTE SUBSIDIÁRIA/SECUNDÁRIA (Se a 
contratada  não for  capaz de cumprir as obrigações, a 
contratante será  responsabilizada) se provar que fiscaliza a 
contratada.   A Câmara  dos Deputados eliminou a responsabilidade 

subsidiária em emenda de 22/04 

 
SOLIDÁRIA (contratante ou contratada pode ser acionada) – 
artigo 15 
 A Câmara dos Deputados manteve apenas a responsabilidade solidária 

em emenda de 22/04 

 
 O QUE DEVE SER FISCALIZADO - artigo 16 

Pagamento salário, adicionais, hora extra, repouso, férias, 13º., 
vale transporte, FGTS  
Verbas rescisórias  
Recolhimento de obrigações previdenciárias  

Projeto de Lei 4330/2004 – Principais aspectos 



Informações Confidenciais de Propriedade de TozziniFreire Advogados 

 
 
 
 

 

O que ocorre se não houver comprovação do cumprimento das 
obrigações: (artigo 16) 

 
 A contratante comunica o fato à contratada. 
 A contratante retém o pagamento da fatura, em valor proporcional ao 
descumprimento, até que a situação seja regularizada. 
 A contratante deve efetuar diretamente o pagamento dos salários e 
recolhimentos fiscais,  previdenciários e do FGTS. 
 O sindicato do trabalhador terceirizado deve ser notificado para acompanhar 
os pagamentos. 
 Os valores depositados na conta vinculada podem ser utilizados para 
pagamento dos valores acima. 
 O pagamento diretamente ao trabalhador não configura vínculo 
empregatício direto entre a contratante e os empregados da contratada. 

 

Projeto de Lei 4330/2004 – Principais aspectos 



Informações Confidenciais de Propriedade de TozziniFreire Advogados 

 
 
 
 

 

Projeto de Lei 4330/2004 – Principais aspectos 

Comunicações ao Sindicato: 

 

 Se houver subcontratação de serviços, o sindicato deve ser comunicado 
(artigo 3, parágrafo 3º.). 

 

 A contratante deve comunicar a contratada e o sindicato do terceirizado 
qualquer acidente de trabalho (artigo 13, parágrafo único). 

 

 A contratante deve informar ao sindicato dos seus empregados os setores 
terceirizados no prazo de 10 dias a contar da celebração do contrato (artigo 
7). 

 

 A contratante deve chamar o sindicato dos trabalhadores terceirizados para 
acompanhar pagamentos que fizer diretamente (Artigo 16, 4º.)  

 



Informações Confidenciais de Propriedade de TozziniFreire Advogados 

 
 
 
 

 

Projeto de Lei 4330/2004 – Principais aspectos 

Os empregados terceirizados têm assegurados as mesmas 
condições dos empregados da contratante: 

 

 Alimentação em refeitório, quando existir. 

 

 Direito de utilizar serviços de transporte. 

 

 Atendimento médico ou ambulatorial no local da prestação de serviços. 

 

 Se o número de trabalhadores terceirizados for superior a 20% do efetivo, a 
contratante pode oferecer local separado.  

 

A contratante deve garantir as condições de segurança, higiene e 
salubridade dos terceirizados, quando eles estiverem trabalhando em suas 
dependências ou local por ela designado. (artigo 13) 



Informações Confidenciais de Propriedade de TozziniFreire Advogados 

 
 
 
 

 

Projeto de Lei 4330/2004 – Principais aspectos 

Quando houver mudança de empresa terceirizada com 
aproveitamento dos mesmos trabalhadores:  

(artigo 14) 

 
 A nova terceirizada deve assegurar a manutenção do salário e demais 
direitos previstos no contrato anterior. 

 

 Na nova empresa terceirizada as férias devem ser concedidas nos últimos 6 
meses do período aquisitivo. 



Informações Confidenciais de Propriedade de TozziniFreire Advogados 

 
 
 
 

 

Projeto de Lei 4330/2004 – Principais aspectos 

Retenção de impostos e contribuições. A Contratante deverá reter 
da fatura a ser paga à Contratada: 

 (artigo 17 e 18) 

 

 11% INSS 

 1,5% Imposto de Renda na Fonte 

 1% CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

 0,65% PIS/PASEP 

 3% COFINS    

 

 

 



Informações Confidenciais de Propriedade de TozziniFreire Advogados 

 
 
 
 

 

Projeto de Lei 4330/2004 – Principais aspectos 

PENALIDADES (artigo 22) 

 O descumprimento sujeita a empresa infratora às seguintes penalidades 
administrativas, salvo se já houver uma específica:  

   

• Multa equivalente ao valor mínimo para inscrição de dívida ativa da 
União, por trabalhador prejudicado: artigos 11, 12, 13, 14, 16 parágrafos 
1º. , 2º. E 4º.  

Artigo 11: é vedada a utilização, pela contratante, de trabalhador terceirizado para 
outra finalidade  

Artigo 12: garantias ao empregados terceirizados (restaurante, etc) 

Artigo 13: a contratante deve garantir condições de segurança, higiene e 
salubridade 

•Artigo 14: garantias ao trabalhador terceirizado recontratado pela nova empresa 
terceirizada  

•Artigo 16: obrigação da contratante fiscalizar o cumprimento das obrigações 
trabalhistas  

 

• Multa equivalente ao valor mínimo para inscrição de dívida ativa da 
União, nos demais casos.  



Informações Confidenciais de Propriedade de TozziniFreire Advogados 

 
 
 
 

 

Projeto de Lei 4330/2004 – Principais aspectos 

Emenda aprovada no dia 22/04/2015 (texto definitivo não foi liberado) 

 

- cotas para contratação de pessoas com deficiência. Pela emenda, as empresas 
terão que contabilizar todos os empregados diretos e terceirizados para calcular o 

tamanho da cota (2% a 5% dos empregados).   Globo.com 22/04/2015 
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