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Realidade em países 
adaptados aos avanços 
inevitáveis das relações de 
trabalho, a regulamentação 
da terceirização no Brasil vai, 
entre outros fatores, garantir 
direitos preexistentes e ampliar 
possibilidades de trabalho 
para quem precisa. O que, na 
verdade, é o que empresários e 
trabalhadores esperam.    
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Atualização é indispensável para 
garantir direitos e deveres
Lideranças do comércio de bens e serviços de todo o 
País aguardavam com expectativa a votação, no dia 
22 de março, na Câmara dos Deputados, do Projeto 
de Lei nº 4.302/98, que regulamenta a terceirização, 
no fim aprovado pelo Plenário da Casa. 

Já em 31 de março, o presidente da República, 
Michel Temer, sancionou com três vetos o Projeto, 
que tramitava no Congresso Nacional desde 1998 e 
teve parecer do deputado Laércio Oliveira (SD-SE), 
relator da matéria e vice-presidente da Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC). Ao final, foi publicada no Diário Oficial da 
União a Lei nº 13.429/2017. 

Não foi uma vitória acidental: a aprovação do 
Projeto de Lei foi amplamente defendida pelo 
empresariado, para quem a regulamentação da 
terceirização, utilizada em todo o mundo, é 
fundamental para ampliar a segurança jurídica 
a empresas e trabalhadores, fortalecendo o setor 
produtivo nacional, estimulando o investimento, 
a geração de empregos e a ampliação da 
competitividade das empresas.

Inicialmente aprovado em 2000 na Câmara, o 
PL 4.302 seguiu para o Senado, onde recebeu um 
substitutivo no ano de 2002. Por ter sido modificado 
pelos senadores, retornou à Câmara para apreciação 
das alterações e votação final. “A Lei nº 13.429/2017 
é uma grande vitória do setor. Atuamos fortemente 
para que o assunto avançasse no Congresso Nacional. 
Portanto, após muita luta e brilhante atuação do 
deputado Laércio Oliveira na relatoria do PL, foi 
possível regulamentar a terceirização, peça importante 
para a organização produtiva em economias 
modernas”, comemora o presidente da Federação 
Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços de 
Limpeza e Conservação (Febrac), Edgar Segato Neto.

Para José Pastore, consultor da CNC, professor 
da USP, presidente do Conselho de Emprego 
e Relações do Trabalho da Fecomércio-SP e 
especialista em relações do trabalho, a terceirização 
é uma relação de parceria e, como tal, deve incluir 
obrigações para os dois lados. “Aliás, nas ações 
judiciais dos dias atuais, os juízes costumam 
intimar contratante e contratada para responderem 
pelo que é devido ao reclamante”, escreveu, em 
artigo publicado em O Estado de São Paulo, dia 
30 de março, um dia antes da sanção presidencial. 
Pastore destaca no conteúdo que “é hora de afastar 
ideologias e também as falsidades pregadas pelos 
vendedores de mentiras”.

Mitos e verdades 

Além de especialistas como Pastore, muitos têm 
se manifestado sobre a Lei nº 13.429/2017 e suas 
consequências – nas redes sociais, as informações 
são desencontradas, pouco ajudando para o 
entendimento do assunto. Um exemplo: dos pontos 
mais debatidos pelos brasileiros, quando se fala 
em terceirização, destaca-se a perda de direitos. 
No entanto, não há exclusão ou redução dos 
direitos dos trabalhadores. Muito pelo contrário: os 
empregados da empresa contratante e da empresa 
contratada terão assegurados os direitos aos salários, 
ao 13º salário, às férias e a todos os outros direitos e 
garantias estabelecidos na legislação trabalhista e 
em acordos e convenções coletivas das respectivas 
categorias profissionais. “A possibilidade de 
uma empresa contratar, com segurança jurídica, 
outra empresa para realizar alguma etapa da 
produção, além de constituir uma relação 
simples e elementar no funcionamento de uma 
economia, permite maior especialização, ganhos 
de produtividade e, com isso, aumento de renda 
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dos trabalhadores”, afirma o presidente da 
Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn.

Para a indústria, a regulamentação da terceirização 
sempre foi fundamental, pois representa um dos 
pilares para que a economia brasileira seja mais 
competitiva no mercado mundial, estimulando a 
atividade produtiva por meio de um ambiente de 
negócios mais saudável, atrativo e seguro. Assim 
como para a CNC, a regulamentação do tema é, 
para a Confederação Nacional da Indústria (CNI), 
uma conquista que refletirá ainda segurança jurídica 
e proteção também para os trabalhadores. 

Por ser uma prática que objetiva ganhos de 
especialidade, qualidade, eficiência, produtividade 
e competitividade, a terceirização, seja para a 
indústria, seja para outro setor, pode traduzir-se 
em mais geração de empregos. Segmentos como 
construção civil, nanotecnologia, biotecnologia, 
naval, mecatrônica, tecnologia da informação e 
hospitalidade podem ganhar em eficiência com a 
terceirização de serviços especializados.

Novo contexto

Ponto antes crítico, a necessidade de atualizar as 
regras que regem o mercado de trabalho também 
foi um ganho com a lei. “Já era hora de o Brasil 
modernizar a sua legislação trabalhista, concebida 
em outro contexto. É condição indispensável 
para o nosso setor e para o restante da cadeia 
produtiva. O País precisa reverter o cenário de 
desemprego e fechamento de empresas”, afirma o 
presidente do Conselho Empresarial de Turismo e 
Hospitalidade da CNC e presidente da Federação 
Nacional de Hotéis, Restaurantes, Bares e 
Similares, Alexandre Sampaio, que defende 
também novas possibilidades de contratação. 
“O trabalho intermitente é uma realidade no 
mundo inteiro. É preciso ter a possibilidade 
de admitir vários empregados com cargas 
horárias diferenciadas e, ao mesmo 
tempo, respeitar a proporcionalidade 
do 13º, das férias, do  
FGTS”, complementa.
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A votação, na Câmara dos Deputados, do Projeto que gerou a Lei nº 13.429/17, que regulamenta a  
terceirização: ao garantir direitos, obrigações e benefícios, a conquista do empresariado atinge positivamente 
trabalhadores e empregadores
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Mercado pode se beneficiar 
com novas regras
Após a sanção do presidente Temer à Lei nº 
13.429/2017, que regulamenta a terceirização,  
os empresários do comércio de bens, serviços e 
turismo estão otimistas com a mudança efetiva 
nas relações laborais, ou seja, no mercado. Agora, 
a prática passa a ser regulamentada em todos os 
setores da economia, na atividade-meio ou fim,  
e no funcionalismo público, com exceção de 
carreiras de Estado.

Para Bruno Breithaupt, presidente da Fecomércio-
SC, as novas regras trarão maior segurança jurídica 
a empregadores e empregados, especialmente nas 
atividades que dependem da sazonalidade. “A 
terceirização já ocorre em larga escala em toda 
a economia moderna, fundada em uma relação 
horizontal entre as empresas e não mais vertical 
como no século XX. Com a sanção do presidente 
Temer e avanço das demais medidas que tramitam 
no Congresso Nacional, poderemos reverter a atual 
recessão brasileira, aperfeiçoando o ambiente de 
negócios, criando um terreno fértil para a retomada 
do investimento e elevação da produtividade, além 
de impactar na redução do desemprego histórico 
que vivemos”, frisa Breithaupt.

A formalização do mercado é outro ponto que deve 
ser levado em conta, segundo Breithaupt: “A atual 
legislação trabalhista impulsiona práticas ilegais que 
visam reduzir os custos. Estima-se que, para cada 
trabalhador formal no País, exista um trabalhando 
na informalidade, segundo dados da fundação 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) até 
outubro de 2015. Mudar essa realidade e garantir 
o acesso aos direitos a todos os cidadãos deve ser 
função primária de uma reforma trabalhista”.

Para o relator da proposta, deputado Laércio 
Oliveira (SD-SE), que também é vice-presidente 
da Confederação Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC), o mercado 
se autorregula. “As contratantes já exigem os 
comprovantes de pagamentos dos direitos trabalhistas 
antes de quitarem a fatura. Não precisa estar escrito 
na lei”, diz. Segundo Laércio, o importante é 
diminuir a judicialização sobre quais setores podem 
ser terceirizados. “Os direitos trabalhistas estarão 
garantidos na Consolidação das Leis do Trabalho, a 
CLT, e em acordos coletivos”, afirmou. 

Economia exige adaptações

A falta de um regulamento para contratação 
de serviços terceirizados no Brasil, entretanto, 
tem gerado conflitos nas relações de trabalho e 
insegurança jurídica para as empresas, fatores 
negativos para o ambiente de negócios do País. 

Para a Fecomércio-SP, a terceirização faz parte 
da organização produtiva das companhias há 
muito tempo, atividade que se intensificou com 
a abertura da economia e maior inserção das 
empresas brasileiras nas cadeias produtivas globais. 
Para a entidade, é grande a relevância econômica 
e social exercida pelas atividades terceirizadas no 
Brasil, que hoje empregam mais de 10 milhões 
de trabalhadores formais, e ainda destaca que 
a mudança estimulará a atividade econômica, 
incentivando a liberdade de iniciativa garantida 
na Constituição Federal. “Este tipo de relação 
de trabalho, que se intensificou com a abertura 
da economia, não pode ser confundido com a 
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precarização do trabalho, pois as garantias dos 
trabalhadores já estão protegidas pelas leis em vigor, 
independentemente do fato de trabalharem em 
atividades-fim ou atividades-meio.”, afirma em nota.

José Pastore, consultor da CNC e presidente do 
Conselho de Emprego e Relações do Trabalho 
da Fecomércio-SP, aponta que a falta de um 
regulamento para contratação de serviços 
terceirizados no Brasil é que gera conflitos 
nas relações laborais. “A regulamentação das 
terceirizações é benéfica para a geração de empregos, 
algo tão essencial na atual conjuntura econômica”, 
relata Pastore. “A terceirização representa a 
modernização das relações de trabalho. Fortalece o 
setor produtivo nacional e a geração de emprego e 
renda para os trabalhadores”, complementa  
Laércio Oliveira. 

Competitividade na crise

Para a CNC, as mudanças legais propostas pelo 
Projeto de Lei imprimem segurança jurídica 
às empresas e novos padrões de eficiência e 
qualidade aos funcionários. Em tempos de crise, a 
terceirização tem importância ainda maior na busca 
por competitividade. 

“É preciso destacar que a falta de uma 
regulamentação para a contratação de serviços 

terceirizados era justamente o que vinha 
gerando muitos conflitos e insegurança 
jurídica no ambiente produtivo e no mercado 
de trabalho, provocando obstáculos ao nosso 
desenvolvimento”, reforça Adelmir Santana, 
vice-presidente da Confederação e presidente 
da Fecomércio-DF. 

Explica-se: até então, uma súmula do Tribunal 
Superior do Trabalho proibia que empresas 
contratassem terceirizados para as chamadas 
atividades-fim. “Era uma discussão que sequer 
existia em outras nações. O Brasil era o único 
de um grupo de 17 países, entre Alemanha, 
China e Bélgica, citando alguns, a  
diferenciar atividade-meio e atividade-fim”, 
enfatiza Santana. 

Segundo ele, não se pode falar em precarização 
da força de trabalho, tampouco em perda de 
direitos. “Mas podemos, sim, ressaltar que 
muitos operários se tornarão empreendedores. 
Com a regulamentação da terceirização, 
abre-se uma porta para a geração de 
emprego e dá-se início ao necessário 
processo de modernização das leis 
trabalhistas no Brasil”,  
conclui Adelmir.

Os principais pontos da terceirização

A terceirização poderá ser aplicada a qualquer atividade da empresa.

A empresa terceirizada será responsável por contratar, remunerar e dirigir os trabalhadores.

A empresa contratante deverá garantir condições de segurança, higiene e salubridade dos  
trabalhadores terceirizados.
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Desinformação prejudica 
entendimento das mudanças
Um dos grandes problemas para se entender 
a regulamentação da terceirização é ter acesso 
a informação qualificada. Muitas das vezes, o 
trabalhador brasileiro acaba por ter acesso a 
informações que não correspondem à realidade. 

Uma delas diz respeito à pejotização. O termo 
“pejotização” vem de PJ (pessoa jurídica) e é uma 
forma popular de se referir a um tipo de contratação 
que não é permitido no Brasil. Ela ocorre quando 
a empresa chama um profissional para ser seu 
funcionário, mas não o contrata com a carteira 
assinada. Em vez disso, a pessoa cria um CNPJ, 
ou seja, abre uma empresa em seu nome e trabalha 
como uma empresa que presta serviços para outra. 
Na pejotização, o trabalhador exerce as mesmas 
funções que um trabalhador regularizado, sem 
manter, no entanto, seus direitos. 

Ou seja, não tem absolutamente nenhuma ligação 
com a terceirização. Terceirizar é gerar empregos 
regulares, com salários regulares, determinados 
pelos acordos coletivos das categorias, e com 
todos os direitos garantidos por lei. Pejotizar, 
sim, é precarizar o trabalho e fugir da lei. Em 
suma, é irregular. Todo trabalhador no Brasil 

deve ser contratado de acordo com as normas da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

Consumidor é quem decide

Para Ermínio Lima Neto, vice-presidente 
da Central Brasileira do Setor de Serviços 
(Cebrasse), no mundo de hoje, a terceirização é 
inevitável. “As empresas globais, há muito tempo, 
se utilizam desta ferramenta de gestão para se 
manterem competitivas num mundo globalizado 
e altamente competitivo”, frisa. 

Para o empresário, muitos especialistas não 
perceberam que, hoje, quem determina o ritmo 
da economia são os consumidores. “Podemos 
dizer sem medo de errar que hoje quem gera 
emprego e renda é o consumidor. Se ele não 
comprar o produto, todos perderão: a empresa, 
que vai à falência; o trabalhador, que perde o 
emprego; e o governo, que deixa de arrecadar”, 
afirma. “Fala-se muito em proteção de direitos, 
mas se esquecem que não existem direitos sem 
emprego. Portanto, temos de valorizar mais o 
emprego, fruto de muito investimento e de muito 
risco”, diz.

Sobre trabalho temporário

O tempo de duração do trabalho temporário passa de até 90 dias para até 180 dias, 
consecutivos ou não.

Após o término do contrato, o trabalhador temporário só poderá prestar novamente o 
mesmo tipo de serviço à empresa após esperar três meses.
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Principais pontos do texto final aprovado

Regulamenta a terceirização sem limitá-la a um tipo específico de atividade.

Define a responsabilidade subsidiária da empresa contratante em relação ao pagamento 
das obrigações trabalhistas dos empregados da empresa contratada.

Estabelece que a empresa de prestação de serviços a terceiros deve ter capital social 
compatível com o número de empregados.

Determina que o contrato de prestação de serviços a terceiros deve conter qualificação das 
partes, especificação do serviço a ser prestado, prazo para realização do serviço e valor.

Define que a empresa contratada contrata, remunera e dirige o trabalho realizado por seus 
empregados, mas destaca que a contratante deve garantir condições de segurança, higiene 
e salubridade dos empregados quando o trabalho for realizado em suas dependências ou 
local previamente convencionado. 

Permite que a contratante estenda aos empregados da empresa de prestação de serviços 
para terceiros o mesmo atendimento médico, ambulatorial e de refeição destinado aos  
seus empregados.

Veda a utilização dos empregados em atividades distintas daquelas que foram objeto do 
contrato com a prestadora de serviços. 
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