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Projeto de Lei 4330/04 propõe precarização  

das relações de trabalho 

 
O projeto de Lei 4330/04, ao propor a ampliação das possibilidades de contratação de 

mão de obra terceirizada, coloca na ordem do dia uma questão que põe em sério risco a 

manutenção do patamar civilizatório mínimo nas relações de trabalho.  

 

Mas afinal o que está sendo proposto? Quais as implicações desta lei caso aprovada? 

 

Inicialmente, cabe ressaltar que este modelo de contratação tem no atual sistema 

jurídico brasileiro uma série de impeditivos e limitações, que buscam proteger o 

trabalhador, uma vez que na terceirização não há vínculo direto de emprego 

reconhecido com o tomador dos serviços. Ou seja, o empregado é contratado por um 

terceiro para realizar suas tarefas, para quem efetivamente se beneficiará do seu 

trabalho.  

 

Criada com a finalidade de suprir necessidades específicas e complementares das 

empresas, mas jamais como forma de atender a atividade econômica principal, a 

terceirização tem atualmente na súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho o seu 

principal balizador jurídico.  

 

A súmula, apesar de não ter força de lei, constitui-se na consolidação das decisões 

reiteradas dos tribunais, e nesse caso, trata a terceirização como exceção possível 

apenas em casos específicos. 

 

Parte do princípio de que a contratação por empresa interposta é ilegal, ressalvadas as 

especificidades previstas em lei como o trabalho temporário, os serviços de vigilância, 

conservação e limpeza e aqueles especializados ligados à atividade meio do 

empregador. Ou seja, todas as atividades fim da empresa obrigatoriamente devem ser 

realizadas por trabalhadores por ela contratados e com vínculo de emprego reconhecido 

em carteira.  

 

Na prática, a atual legislação não permite, por exemplo, que uma escola contrate um 

professor terceirizado porque este trabalhador desempenha uma atividade vinculada a 

finalidade da empresa, nesse caso, o ensino.  

 

O PL 4330 objetiva justamente inverter essa lógica ao permitir a contratação de 

empregados terceirizados para desempenhar quaisquer atividades, inclusive as 

principais da empresa
1
, que poderá, neste caso, funcionar sem nenhum empregado 

diretamente contratado pelo real empregador. 

                                                 
1
 Art. 4º... 
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O projeto permite ainda, a substituição de todos os trabalhadores por terceirizados, a 

possibilidade de contratação de empregado pessoa jurídica, como forma de diminuir 

custos das empresas, além de praticamente extinguir a responsabilização solidária do 

tomador de serviços caso a terceirizada não cumpra com as obrigações trabalhistas, 

garantindo a inexistência do reconhecimento do vínculo de emprego
2
. 

 

O objetivo desta iniciativa legislativa é seguramente o de reduzir os custos com o 

trabalho e impor aos trabalhadores uma relação de emprego precarizada e quase sem 

regulamentação.  

 

Mesmo com as vedações legais, muitos são os casos de tentativa de terceirização no 

âmbito do Ensino Privado, merecendo o assunto toda a atenção dos trabalhadores deste 

setor. 

 

A proposição revela, ainda, uma contradição com o atual momento econômico do país 

propício para avanços e conquistas sociais, e não para retrocessos que suprimam direitos 

e garantias já conquistados. 

 

                                                                                                                                               
§ 2º O contrato de prestação de serviços pode versar sobre o desenvolvimento de atividades inerentes, 

acessórias ou complementares à atividade econômica da contratante. 
 
2
 Art. 2º... 

§ 2º Não se configura vínculo empregatício entre a empresa contratante e os trabalhadores ou sócios 
das empresas prestadoras de serviços, qualquer que seja o seu ramo. 


