LEI DA TERCEIRIZAÇÃO
PL. 4330

INFORMATIVO DO LIDER DO SOLIDARIEDADE - DEP. ARTHUR OLIVEIRA MAIA
“As críticas são extremamente bem-vindas em qualquer processo legislativo, pois o nosso objetivo é
melhorar a vida das pessoas, é melhorar o Brasil. Como relator do PL 4330, ouvi todos os segmentos,
procurando elaborar uma lei que proteja o trabalhador e que seja melhor para o país. Tenho ouvido várias
críticas infundadas. Por isso, valem os esclarecimentos a seguir.” - Dep. Arthur Oliveira Maia (SD-BA) Relator
do PL 4330/2004

O QUE DIZEM

O QUE ACONTECE NA VERDADE

Vai tirar os direitos dos
trabalhadores

Nenhum direito trabalhista é retirado pelo PL 4330. Todos os direitos previstos
na Constituição, CLT, demais leis, bem como convenções e acordos coletivos
de trabalho das categoriais profissionais serão absolutamente garantidos a
todos os terceirizados.

Os trabalhadores não
terão proteção quanto
ao pagamento dos seus
direitos

O PL 4330 evita que aventureiros criem empresas e, na hora de pagarem as
dívidas trabalhistas, fechem as portas e desapareçam. A partir do PL 4330
todas as empresas terceirizadas deverão ter capital social compatível com
o serviço oferecido e totalmente integralizado (ou seja, terão liquidez para
pagar os direitos do trabalhador). Além disto, em todos os contratos de
terceirização a empresa contratada terá que fazer um seguro garantia de
4% do valor do contrato para assegurar que, ao final da prestação do serviço,
qualquer eventual débito trabalhista seja quitado. A empresa contratante terá
a obrigação de fiscalizar o pagamento dos direitos dos trabalhadores ou será
solidariamente responsável pelo pagamento (ou seja, se a contratada não
pagar, a contratante deverá fazê-lo). Com isso, haverá uma dupla proteção ao
trabalhador.

Vai precarizar as relações
de trabalho

A terceirização vem sendo objeto de manobra de empresas para precarizar
o trabalho justamente pela ausência de regulamentação do contrato. O PL
4330 elimina as alternativas de precarização por meio da especialização e
proteção do trabalhador terceirizado. O PL 4330 prevê que a terceirizada
deverá ser especializada, ou seja, não haverá empresas que, ao mesmo tempo,
prestam serviços de enfermagem, segurança e limpeza (por exemplo) para
atenderem a um contratante. A especialização garantirá a melhor qualificação
dos profissionais, o investimento em treinamento e em equipamentos/
fardamentos adequados à prestação de um único serviço.

Vai implicar em demissões
em massa

A terceirização não extingue vagas, só torna possível a prestação de serviços
por empresas especializadas. O serviço especializado tende a aumentar a
competitividade das empresas e valorizar o trabalhador terceirizado. Engessar
a legislação trabalhista enquanto o resto do mundo se moderniza e engole a
indústria brasileira é que causa o desemprego. O PL 4330, ao regulamentar
a terceirização, tende a reduzir o número de processos na Justiça, trazendo
segurança jurídica e estimulando novas contratações.
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O QUE DIZEM
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Vai diminuir o salário do
trabalhador

Os contratos de terceirização só podem ocorrer se a contratada tiver objeto
social único com serviço especializado e qualificação técnica comprovada.
Esta exigência acaba com a figura do mero intermediador de mão de obra, que
oferece serviços variados com a exclusiva intenção de abocanhar um pedaço do
salário do trabalhador. Além disto, o PL 4330, ao exigir que as empresas sejam
especializadas técnica e operacionalmente para poderem funcionar como
terceirizadas, garantirá ao trabalhador treinamento adequado para realizar o seu
trabalho. A consequência natural desta qualificação é a melhoria do seu salário.
Os empregados terceirizados serão representados pelo mesmo sindicato dos
empregados da contratante, quando o contrato se der entre empresas da mesma
categoria econômica, garantindo os benefícios adquiridos para a categoria, como
o piso salarial.

O projeto não prevê
melhorias para as condições
de saúde e segurança do
trabalhador

O projeto determina que a empresa contratante garanta as condições de trabalho
adequadas também aos empregados da contratada, bem como a igualdade
de tratamento como atendimento médico, transporte e refeições, quando
fornecidos.

O número de acidentes de
trabalho vai aumentar

A partir da lei, será exigido o treinamento específico do trabalhador, quando
necessário, com fins de prevenir acidentes. Além disso, cada acidente deverá ser
informado pela empresa contratante ao sindicato respectivo.

É adotada por países do
terceiro mundo que não
asseguram os direitos dos
trabalhadores

O modelo de terceirização que estamos implementando é adotado nos Estados
Unidos, Alemanha, Inglaterra, Canadá, Japão, países onde os direitos trabalhistas
são amplamente assegurados.

A terceirização vai acabar
com os concursos públicos

A lei não se aplicará à administração pública direta, autarquias e fundações. Os
cargos públicos, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, continuarão sendo
preenchidos por concursos. A lei se aplica às sociedades de economias mista e
empresas pública, que precisam se equipar às empresas privadas que atuam no
mesmo segmento. Em relação aos bancos, que constituem a quase totalidade
das empresas públicas e sociedades de economia mista, a terceirização das
atividades bancárias é vedada por uma Resolução do Banco Central que proíbe os
terceirizados de terem acessos às informações sigilosas dos clientes.

As empresas não terão mais
empregados diretos
As centrais sindicais são
contra o PL 4330
É contra o trabalhador

Em países desenvolvidos em que não existe nenhum tipo de restrição
à terceirização não se observou qualquer aumento nas taxas de desemprego ou
substituição de empregados diretos pelos terceirizados.
O Brasil tem seis centrais sindicais, dentre as quais três apoiam o PL 4330 - Força
Sindical, CSB e UGT.
É um projeto de proteção aos trabalhadores terceirizados que, hoje, somam 12,5
milhões no Brasil, e que não tem uma lei que os proteja e, por conta disto, tem
suas relações de trabalho precarizadas.

É a favor do empresário

O PL 4330 dará maior segurança jurídica ao empresário e isso é bom para o Brasil
e para a economia brasileira. Além disto, o empresário poderá contar com as
empresas especializadas que já detém o conhecimento, tecnologia, treinamento e
equipamentos para a prestação de um determinado serviço com qualidade.

A terceirização foi votada
sem qualquer discussão

O Projeto 4330/2004 tramita há 11 anos no Congresso e foi amplamente discutido
por vários setores da sociedade, entre especialistas em Direito do Trabalho,
entidades de classe, sindicatos, representantes de empresas, do Poder Judiciário,
do Ministério Público e do Poder Executivo.

