
 
PROJETO DE LEI Nº 4.302 DE 1998 – BREVE SÍNTESE E 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A TERCEIRIZAÇÃO 

 

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou no dia 22.03.2017, por 231 votos a 

favor, 188 contra e 8 abstenções o Projeto de Lei nº 4.302 de 1998, que permite o 

trabalho terceirizado para qualquer ramo de atividade e altera a legislação sobre o 

trabalho temporário. 

 

Atualmente no Brasil, não existe legislação própria que regulamente o trabalho 

terceirizado e a situação é disciplinada por meio da Súmula nº 331 do Tribunal 

Superior do Trabalho que veda a prática na chamada “atividade-fim” da empresa, 

permitindo por outro lado, a contratação de serviços terceirizados de vigilância, 

conservação e limpeza, bem como de serviços especializados ligados a atividade-

meio do tomador de serviços. 

 

Importante esclarecer que não foi possível, nessa votação, a alteração do texto 

apresentado, cabendo somente à escolha da manutenção do texto aprovado pelo 

Senado (integral ou parcial), ou se retomavam a redação feita pela Câmara, por já 

ter sido o mesmo projeto apreciado anteriormente pela Câmara dos Deputados 

em 2000 e pelo Senado em 2002. 

 

 

SOBRE O CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO: 

 

No tocante ao Contrato de Trabalho Temporário, atualmente regido pela Lei nº 

6.019 de 1974, o projeto prevê diversas alterações, dentre as quais enumeramos 

abaixo os pontos de destaque: 

 

1) A possibilidade de contratação de trabalho temporário com a finalidade de 

atender à necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou à 

demanda complementar de serviços, proibindo a contratação dessa modalidade 

para a substituição de trabalhadores em greve, excetuando os casos previstos em 

lei. 

 

2) Dentre os requisitos para funcionamento e registro, a empresa de trabalho 

temporário deve possuir prova de capital social de no mínimo R$100.000,00 

(cem mil reais). 

 

3) A empresa contratante tem por responsabilidade, garantir as condições de 

segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for 

realizado em suas dependências ou em local por ela designado. 



 
 

4) O contrato de trabalho temporário pode versar sobre o desenvolvimento de 

atividades-meio e atividades-fim a serem executadas na empresa tomadora de 

serviços. 

 

5) Qualquer que seja o ramo da empresa tomadora de serviços, não existe vínculo 

de emprego entre ela e os trabalhadores contratados pelas empresas de trabalho 

temporário. 

 

6) O contrato de trabalho temporário, com relação ao mesmo empregador, não 

poderá exceder ao prazo de 180 (cento e oitenta) dias, consecutivos ou não, 

podendo ser prorrogado por até 90 (noventa) dias, consecutivos ou não, quando 

comprovada a manutenção das condições que o ensejaram. 

 

7) Possibilidade do trabalhador temporário ser colocado a disposição da mesma 

tomadora de serviços em novo contrato temporário, após noventa dias do término 

do contrato anterior, sendo que o desrespeito ao prazo estipulado, caracteriza 

vínculo de emprego com a tomadora. 

 

8) Responsabilidade subsidiária da contratante pelas obrigações trabalhistas 

referentes ao período em que ocorrer o trabalho temporário. 

 

 

SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS: 

 

Em relação à prestação de serviços terceirizados (“Terceirização”), importante 

enumerar as principais disposições do Projeto de Lei em comento: 

 

1) Impossibilidade de configuração de vínculo empregatício entre os 

trabalhadores, ou sócios das empresas prestadoras de serviços, qualquer que seja 

o seu ramo, e a empresa contratante. 

 

2) Exigência para o funcionamento da empresa de prestação de serviços a 

terceiros de possuir capital mínimo de R$10.000,00 (dez mil reais) a 

R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), a depender do número de 

empregados. 

 

3) Possibilidade de terceirização de qualquer ramo de atividade da empresa 

tomadora dos serviços, inclusive as atividades assim denominadas “atividades-

fim”. 

 



 
4) A empresa contratante tem por responsabilidade, garantir as condições de 

segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for 

realizado em suas dependências ou em local previamente convencionado em 

contrato. 

 

5) Responsabilidade subsidiária da empresa contratante pelas obrigações 

trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços. 

 

 

MANIFESTAÇÕES CONTRÁRIAS E FAVORÁVEIS: 

 

Diante de todas as alterações trazidas pela PL nº 4.302/98 na sistemática atual, 

dúvidas não restam sobre a polêmica e repercussão nacional, geradas pela sua 

aprovação, não só pelas críticas da oposição, mas também porque não houve o 

aval da maior parte dos atuais senadores, visto que a aprovação no Senado se deu 

em 2002 e só 12 dos atuais 81 senadores estavam no exercício do mandato na 

época. 

 

A questão é bastante controvertida e ensejou em poucos dias, diversas 

manifestações públicas contrárias e favoráveis, inclusive com conclamações ao 

Senhor Presidente da República para vetar o projeto. 

 

A Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (ANAMATRA) 

divulgou na noite de quarta-feira (22/03) nota pública lamentando a aprovação do 

Projeto de Lei nº 4.302 de 1998, visto que, segundo a Associação “A proposta, 

induvidosamente, acarretará para milhões de trabalhadores no Brasil o 

rebaixamento de salários e de suas condições de trabalho, instituindo como 

regra a precarização nas relações laborais”. 

 

O Ministério Público do Trabalho segue na mesma linha e por decisão do seu 

Conselho Superior e do Procurador Geral do Trabalho, manifestou-se 

publicamente contrário ao Projeto de Lei. 

 

Afirma que “A terceirização de serviços constitui prática que fragiliza 

profundamente a efetividade dos direitos fundamentais dos trabalhadores 

previstos no art. 7º da Constituição, tendo em vista as repercussões deletérias 

que enseja sobre as condições do trabalho: fragmenta a relação de emprego, 

aumenta a rotatividade de mão-de-obra, reduz a remuneração, eleva a jornada 

de trabalho, reduz a garantia de férias e de benefícios indiretos, submete os 

direitos trabalhistas a alto risco de inadimplemento e dispersa a organização 

sindical obreira, dificultando o exercício da negociação coletiva e da greve, 



 
dentre tantos outros prejuízos que enseja aos direitos sociais dos 

trabalhadores”. 

 

Por outro lado, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) é uma das entidades 

que se posicionou de forma favorável, informando em nota pública que “a 

aprovação do Projeto de Lei nº 4.302/1998 estabelece um conjunto de normas 

compatível com as praticadas internacionalmente na prestação de serviços ou 

fornecimento de bens especializados. A indústria brasileira reforça, ainda, que a 

proposta enviada à sanção da Presidência da República não retira direitos ou 

causa desproteção ao trabalhador”. 

 

 

COMPARATIVO INTERNACIONAL – FRACASSO X SUCESSO: 

 

Uma das discussões de maior relevância está relacionada ao argumento de que a 

terceirização de serviços constitua instrumento de geração de emprego, sendo de 

extrema relevância, realizar um paralelo com outros países que vivenciaram a 

situação. 

 

Na Rússia, a terceirização começou a ser praticada em diversos setores a partir de 

1990, após a dissolução da União Soviética. Passados mais de 20 anos, a 

Assembleia Federal Russa decidiu em janeiro de 2015, proibir a terceirização no 

país depois de longas negociações entre os sindicatos dos trabalhadores e o 

governo do Presidente Vladimir Putin, disse o integrante do Conselho Nacional 

do Sindicato dos Trabalhadores da Construção da Rússia, Abdegani Shamenov. 

 

“O fim da terceirização é um grande orgulho para os sindicatos russos”, 

afirmou Shamenov. Segundo ele, a prática não aumentou a oferta de emprego no 

país, ao mesmo tempo em que reduziu a arrecadação de impostos e também 

diminuiu salários e benefícios dos trabalhadores, como férias remuneradas e 

abonos de fim de ano. Muitas empresas terceirizadas não recolhem contribuições 

previdenciárias e em caso de acidente seus empregados ficam sem renda, 

acrescentou o sindicalista. 

 

Em contrapartida, um exemplo de regulamentação da terceirização bem-sucedido 

ocorreu no Uruguai, na indústria de Tecnologia da Informação e call centers. 

 

Em 2002, a Tata Consultuncy Services, líder no setor de outsourcing da Índia, se 

instalou no país incentivando a construção de cadeias de valor global. A chegada 

de empreendimentos estrangeiros se seguiu a políticas públicas de forte 

investimento em educação. 

 



 
O vizinho latino, que possui zonas francas para receber as empresas estrangeiras, 

exportou US$ 500 milhões em serviços em 2015. Cerca de 63 mil pessoas estão 

empregadas no setor e são profissionais com alto nível, que ganham na média 

US$ 2.500 ao mês. 

 

A lei de subcontratação, aprovada em 2007, prevê que as empresas contratantes 

sejam responsáveis por garantir que os terceirizados cumpram com os 

pagamentos dos encargos sociais e em caso de litígio são solidários perante a 

Justiça, ou seja, dividam a responsabilidade. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Por fim, aguarda-se a manifestação da Presidência da Republica quanto ao teor 

do Projeto de Lei mencionado, o qual poderá ser vetado total ou parcialmente. 

 

Ademais, importante ressaltar que existe outro Projeto de Lei em tramitação no 

Senado Federal (PL nº 4330/2004), já aprovado pela Câmara dos Deputados no 

ano de 2015, versando também sobre a terceirização de mão de obra. 

 

O projeto em tramitação no Senado também pode ser votado nos próximos dias, 

dessa forma, o Presidente da República, Sr. Michel Temer, poderá combinar a 

sanção e veto de trechos dos dois textos. 

 

Independente das consequências advindas, é indiscutível a importância e real 

necessidade da regulamentação da terceirização no Brasil que atualmente é uma 

realidade nas relações laborais. 

 

 

Atenciosamente, 

 

CRISTIANO ALVES PEDROSA - Advogado especialista integrante da equipe 

de Direito do Trabalho do escritório Chenut Oliveira Santiago – Sociedade de 

Advogados. 
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