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No dia 8 de abril, a Câmara 
dos Deputados, presidida por 
Eduardo Cunha (PMDB/RJ), 
aprovou o texto principal do 
Projeto de Lei 4.330/2004, 
que autoriza a ampliação ir-
restrita do trabalho tercei-
rizado no Brasil. O projeto, 
que prevê a terceirização 
tanto das atividades-meio 
como das atividades-fim, re-
flete uma ataque direto aos 
direitos dos trabalhadores 
e abre espaço não só para o 
aprofundamento da preca-
rização, mas também para 
um processo de privatiza-
ção dos serviços. “Um ataque 
violento contra nós traba-
lhadores”, foi como resumiu 
Adilson Araújo, presidente 
da Central dos Trabalhado-
res e Trabalhadoras do Brasil 
(CTB), ao comentar decisão 
da Câmara. Ele destacou: “O 
Congresso, nesse dia, atacou 
duas vezes os trabalhadores: 
no coração dos seus direitos, 
ao aprovar o projeto, e em 
sua integridade e cidadania, 
na forma com que, brutal-
mente, impediu nossa entra-
da para acompanhar sessão 
que discutiu o PL 4330”, dis-
parou o dirigente ao criticar 

Se aprovado, PL 4330 será maior derrota 
popular desde o golpe de 1964

Outra questão aponta-
da na pesquisa é que com a 
proposta do PL, a responsa-
bilidade solidária, que trans-
fere à empresa contratante 
a obrigação de cumprir com 
deveres trabalhistas des-
respeitados pela contratada 
será suprimida. Isto significa 
que se a empresa terceiriza-
da deixar de pagar aos traba-
lhadores o FGTS, a tomado-
ra de serviços não terá mais 
qualquer responsabilidade 
por isso e o trabalhador não 

a postura arbitrária da Casa.
O economista Marcio Po-

chmann, ao refletir sobre o 
assunto, lembra que a tercei-
rização ganhou forte impor-
tância a partir dos anos 1990, 
momento de enraizamen-
to do projeto neoliberal, que 
culmina com o movimento de 
abertura comercial e de des-
regulamentação dos contra-
tos de trabalho. “A terceiriza-
ção é a parte visível de uma 
transformação muito mais 
profunda do capitalismo”, 
afirmou. Pochmann destaca 
ainda que, ao longo do tem-

po, essa modalidade pene-
trou em todos os setores do 
mundo trabalho, sejam as em-
presas privadas ou públicas, 
tornando-se um novo eixo es-
truturador do funcionamento 
do mercado brasileiro.

O professor da Universi-
dade da São Paulo, Ruy Bra-
ga alerta que a terceirização 
serve de mecanismo de des-
respeito aos direitos dos tra-
balhadores. “Todos sabem 
que as empresas que contra-
tam terceirizados fogem do 
ônus da responsabilidade pe-
los trabalhadores quando a 

empresa a que estes funcio-
nários estão subordinados 
deixa de cumprir os direitos 
trabalhistas. Essa é somen-
te uma das consequências 
possibilitadas por este pro-
jeto”, explicou o professor 
da Universidade de São Pau-
lo (USP). Segundo ele, o PL 
4330 completa o desmon-
te dos direitos trabalhistas 
iniciado pelo ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso 
na década de 1990. Se apro-
vado, afirma o especialista, 
essa “será a maior derrota 
popular desde o golpe de 64”.

O presidente da CTB, Adilson Araújo, discursa em ato contra terceirização, em Brasília

terá a quem recorrer,
Em audiência na Comis-

são de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa 
(CPF), da Câmara dos Depu-
tados, ocorrida no dia 13 de 
abril e que discute o projeto, 
a representante do Dieese, 
Lilian Marques, apresentou 
dados sobre trabalhadores 
mortos ou resgatados de 
condições análogas à es-
cravidão. Entre 2010 e 2013, 
nas 10 maiores operações 
de resgate realizadas qua-

Responsabilidade das empresas diminui

A pesquisadora da Uni-
camp, Juliane Furno, aponta 
em artigo recente o impacto 
do PL 4330, se aprovado, na 
vida das trabalhadoras. Se-
gundo ela, “a regulamenta-
ção da terceirização esconde 
a sua verdadeira face, que é 
a retomada das taxas de lu-
cro das grandes empresas 
com o estrangulamento do 
trabalho. Nesse processo, as 
mulheres, que já ganham me-
nos e têm os empregos mais 
precários, serão ainda mais 
prejudicadas”. Ao citar estu-
do do Dieese, a pesquisado-
ra lembrou que “se o traba-
lhador terceirizado recebe 
27,1% menos que o trabalha-

Mulheres são as mais afetadas
Trabalhadoras em condições precárias de trabalho no setor têxtil

dor direto e as mulheres ga-
nham em geral somente 
80% do salário dos homens, 
isso significa que seus ren-
dimentos seriam ainda me-
nores”. E completou: “As mu-
lheres já são a maioria entre 
os trabalhadores terceiriza-
dos, ocupam posição subal-
terna no mercado, com pio-
res rendimentos e são mais 
desvalorizadas socialmente”. 
Juliane Furno afirma que, se 
for aprovado o PL 4330, as 
mulheres serão a categoria 
mais atingida, em especial as 
mulheres negras, categoria 
mais precarizada do mundo 
do trabalho, de acordo com 
dados do Dieese.

se 3.000 dos 3.553 casos 
envolviam terceirizados. Ao 
citar como exemplo o núme-
ro de óbitos no setor elétri-
co, a representante do Diee-
se alertou que somente em 
2013 perderam a vida 61 ter-
ceirizados, contra 18 empre-
gados diretos. Para Lilian 
Marques, estes números 
refletem a forma como os 
trabalhadores terceirizados 
são tratados pelos empre-
gadores no que diz respeito 
à segurança e treinamento.

O trabalhador terceirizado recebe 27,1% menos que o 
trabalhador regular.

Cumpre jornada semanal 3 horas mais longa. Isto sem 
considerar as horas extras ou banco de horas, que não 
são objeto do levantamento realizado pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego.

Em cada 10 acidentes de trabalho, 8 acontecem entre 
os terceirizados. Eles lideram o ranking das doenças 
ocupacionais, acidentes e óbitos.

Entre 2010 e 2013, nas 10 maiores operações de resgate 
de trabalhadores em condições análogas à escravidão 
quase 3 mil dos 3,5 mil casos envolviam terceirizados.

Se a empresa terceirizada deixar de cumprir com 
deveres trabalhistas, a tomadora de serviços não terá 
mais qualquer responsabilidade por isso e o trabalhador 
não terá a quem recorrer.
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Como resposta ao ataque 
sofrido na Câmara dos Depu-
tados, as Centrais Sindicais 
(CTB, CUT e NCST) traçaram 
frentes de defesa para bre-
car o avanço do projeto. Na 
frente institucional, as enti-
dades pediram audiência com 
o presidente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), Ricar-
do Lewandowski. No encon-
tro, a resposta foi de apoio 
às reivindicações dos traba-
lhadores. Na oportunidade, 
Lewandowski adiantou que o 
Supremo estará empenhado 
em fazer justiça, mantendo o 
equilíbrio e a independência 
entre os poderes da Repúbli-
ca. Ele também pediu aos di-

O sociólogo e professor da 
Unicamp Ricardo Antunes, 
afirma que o reflexo disso no 
mercado de trabalho, em par-
ticular no conjunto dos traba-
lhadores e trabalhadoras do 
Brasil será devastador. “Em-
bora o projeto e seus defen-
sores digam que estão regu-
lamentando a situação de 12 
milhões de trabalhadores, 

PL rasga CLT e projeta um futuro 
sombrio ao mundo do trabalho

que é a estimativa que temos 
hoje do número aproximado 
de terceirizados, a verdade é 
que esse PL, se aprovado, vai 
rasgar a CLT e implantar uma 
terceirização total de conse-
quências imprevisíveis”.

Para o pesquisador há de 
se construir uma proposta 
de regulamentação para o 
setor que seja frontalmente 

diferente daquela que está 
em trâmite no Congresso. 
“Sabemos hoje que os tra-
balhadores terceirizados re-
cebem menos que os diretos 
e são aqueles nos quais in-
cidem os mais altos índices 
de acidentes de trabalho. 
Então, não é difícil imaginar 
o que vai acontecer quando 
você expande isso para a to-

talidade da nossa população 
economicamente ativa. É 
uma alteração que quebra a 
ideia celetista de um padrão 
mínimo equânime e igualitá-
rio para a força de trabalho 
regulamentada e permite a 
desregulamentação amplia-
da de todos os setores da 
classe de trabalho brasilei-
ra”, diz Antunes.

A precarização das con-
dições de trabalho e de 
emprego associada à ter-
ceirização é evidenciada 
em diversas pesquisas, en-
tre elas, em um amplo es-
tudo realizado pelo Diee-
se. A pesquisa destaca que 
a otimização dos lucros via 
terceirização está forte-
mente baseada na preca-
rização do trabalho. Para 
que se tenha uma ideia do 
impacto da terceirização, 
o Dieese apontou que, se 
a jornada dos trabalhado-
res terceirizados fosse 
igual à jornada de trabalho 
daqueles contratados re-
gularmente, seriam cria-
das cerca de 801.383 mil 
vagas de trabalho a mais. 
Isto sem considerar a hora 
extra, o banco de horas e o 
ritmo de trabalho.

Rotatividade
Outra brecha que se 

abre com a terceirização é 
o avanço da rotatividade. 
Hoje, ela está em torno de 
57%, mas alcança 76% no 
setor de serviços. O Proje-
to de Lei 4330 prevê a cha-
mada “flexibilização glo-
bal”, um incentivo a essa 
rotatividade. A pesquisa 
do Dieese revela que a per-
manência no trabalho é de 
5,8 anos para os trabalha-
dores regulares, em mé-
dia, e para os terceirizados 
é de 2,6 anos. Desse fato 
decorre a alta rotatividade 
dos terceirizados: 44,9% 
contra 22% dos direta-
mente contratados.

Precarização 
escancarada 

Em defesa dos direitos trabalhistas

rigentes sindicais que aguar-
dem a completa tramitação 
do PL 4330 no Legislativo e no 
Executivo antes de decidirem 
ingressar com qualquer ação 
no STF. Mas, avisou: “Nós va-
mos fazer justiça”.

Ao deixar claro sua desa-

provação sobre a violência 
com que foram tratados os 
trabalhadores ao tentarem 
participar da votação do PL, 
Lewandowski afirmou: “Aqui 
vocês serão sempre bem-
-vindos”. Na frente de luta, as 
centrais convocaram ampla 

mobilização. Adilson Araú-
jo destaca que a ideia é unir 
movimentos sociais e parti-
dos da esquerda consequen-
te e do campo democrático e 
progressista, contra o perigo 
iminente de aprovação des-
sa proposta.

Ricardo Lewandowski, presidente do STF, recebeu líderes das centrais para discutir o PL 4330


