
 

1 

 
Boletim 1193/2017 – Ano IX – 20/04/2017 

 
 
 

 
 

Terceirização irrestrita pode ser ampliada na refor ma 
trabalhista  
 
Por Raphael Di Cunto e Fabio Murakawa  
Menos de um mês após a Câmara aprovar projeto de lei para permitir a terceirização 
ampla de todos os setores, os deputados voltarão a discutir novamente o assunto, alvo de 
contestações no mundo jurídico e na Justiça do trabalho sobre a amplitude do texto. O 
tema está no relatório da reforma trabalhista. O parecer do deputado Rogério Marinho 
(PSDBRN) procura deixar explícito na lei que será possível terceirizar tudo, seja atividade 
fim ou meio, e que o microempreendedor individual (MEI) poderá prestar serviços como 
terceirizado  principal temor da equipe econômica.  
 
Existe discussão jurídica sobre a legislação atual. Para juízes, advogados e promotores do 
trabalho a legislação não define claramente a terceirização na atividadefim, porque só faz 
referência a esse termo numa outra parte da lei, que fala do trabalho temporário. Mas não 
diz, na parte que regulamenta a terceirização, que ela está permitida para estes contratos.  
 
"Não há autorização expressa para a terceirização de atividadesfim da empresa tomadora 
(contratante), tornando possível a interpretação de que continua aplicável o entendimento 
da jurisprudência no sentido de que, em regra, admitese a terceirização apenas de 
serviços de vigilância, de conservação, limpeza e de atividadesmeio da empresa 
tomadora", afirmou, em artigo, o professor universitário Gustavo Filipe Barbosa Garcia, 
livredocente pela Universidade de São Paulo (USP).  
 
Outros juristas interpretam que a terceirização da atividade fim está autorizada para 
"serviços determinados e específicos". O impasse, porém, aumenta a insegurança jurídica 
dessa norma, o que pode inibir empresários que planejam adotar este modelo em suas 
companhias.  
 
Presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), 
Germano Siqueira afirma que a lei é vaga e, por isso, permite as duas interpretações. "A 
lei não diz uma coisa nem outra. É muito mal escrita, juridicamente imprecisa", disse. "As 
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empresas achavam que iam terceirizar com base nessa lei, mas isso causará uma 
enxurrada de ações judiciais."  
 
Marinho incluiu no parecer artigo para dizer que pode se terceirizar tudo, seja atividade 
meio ou fim. "Na minha opinião, o projeto anterior permitia isso. A lei já resolve. Mas, logo 
depois da aprovação, juízes e promotores alegaram a inconstitucionalidade, disseram que 
referendava que não podia a atividade fim, então vamos adequar o caput", disse o tucano. 
A lei sancionada pelo presidente Michel Temer também impõe uma restrição que o relator 
pretende acabar.  
 
A lei diz que podem atuar como empresas de terceirização de serviços as pessoas 
jurídicas de direito privado  o que, juridicamente, o MEI não é. O parecer de Marinho trata 
genericamente de empresas, o que poderá enquadrar os microempreendedores 
individuais.  
 
A possibilidade de que o MEI atue como terceirizado é uma das principais preocupações 
da equipe econômica na recente lei aprovada. Na avaliação deles, isso levará a perda de 
recursos para a Previdência Social porque o trabalhador celetista recolhe muito mais 
impostos que o microempreendedor, que tem uma alíquota favorecida, de 5% do salário 
mínimo (R$ 47 por mês).  
 
"Essa modificação legitima o que, para a Justiça do Trabalho, sempre foi uma fraude", 
afirma a advogada trabalhista Raquel Rieger, contrária à proposta. Para o advogado 
Ricardo Meneses, as empresas precisam tomar cuidado mesmo se o projeto do tucano for 
aprovado. "Se for um trabalho não eventual, com controle de jornada e, principalmente, 
subordinação, certamente a Justiça do Trabalho reconhecerá o MEI como vínculo 
empregatício."  
 
Marinho afirma que tentou atacar no texto os dois pontos considerados mais prejudiciais 
na lei: a pejotização (transformação de contratados pelo regime CLT em pessoas jurídicas) 
e que o trabalhador terceirizado seja tratado como "subtrabalhador", com menos direitos 
que os demais. "A inclusão da terceirização é para garantir as salvaguardas", disse.  
 
Como soluções, ele propôs quarentena de 18 meses entre a demissão do funcionário 
celetista e a possibilidade de que seja contratado como pessoa jurídica. E garantia de que 
o terceirizado tenha os mesmos direitos a usar refeitórios, ambulatórios, transporte e 
treinamento dos contratados diretamente. 
 
 
 
(Fonte: Valor Econômico – 20/04/2017) 
 



 

3 

 
 
 

Mercado melhora para trabalhadores mais velhos e co m ensino 
completo 
 
Crise econômica intensificou envelhecimento e melho ra de instrução entre os empregados, que já 
aconteciam com mudança demográfica e maior entrada de brasileiros em escolas e faculdades 
 

 
 
São Paulo - A quantidade de pessoas com ensino superior completo que estavam 
empregadas avançou 2,5%, na comparação entre o ano passado e 2015, de acordo com a 
Carta de Conjuntura 34, divulgada ontem pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea). A análise também mostrou um crescimento de 1,1% no número de trabalhadores 
com mais de 59 anos, a única faixa etária que teve variação positiva durante o segundo 
ano da crise econômica. De acordo com a porta-voz do levantamento, uma mudança na 
composição do mercado de trabalho brasileiro foi intensificada durante os últimos dois 
anos. "As pessoas com maior qualificação são mais bem remunerados e receberam 
montantes maiores [FGTS] quando foram demitidos. Com esse dinheiro, eles abriram 
negócios por conta-própria", afirmou Maria Andréia Parente, pesquisadora do Ipea. Antes 
da crise, essa modalidade de empreendimento era dominada por trabalhadores sem 
graduação, seguiu ela. Nos anos de recessão, entretanto, o emprego por conta-própria foi 
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tomado por indivíduos com ensino superior completo, completou Maria Andréia. O recorte 
por faixa etária também foi afetado pela recessão. Segundo a especialista, os jovens foram 
mais prejudicados por terem menor experiência e demissões menos custosas. "Quanto 
mais tempo a pessoa fica na empresa, maior o pagamento quando ela é mandada 
embora." 

Conjuntura 

Os efeitos da crise econômica também intensificaram alterações estruturais que já eram 
vistas no mercado de trabalho. Na análise por idade, a mudança da estrutura demográfica 
do País, causada pela redução da taxa de natalidade e pelo aumento da expectativa de 
vida, já ampliava a quantidade de trabalhadores mais velhos bem antes da recessão. "Na 
década de 80, tivemos um boom na entrada de jovens no mercado. Depois disso, a 
população empregada envelheceu cada vez mais. E essa tendência deve ser acentuada 
pela reforma da previdência", afirmou Maria Andréia. Já a instrução dos trabalhadores foi 
afetada por políticas públicas, disse a pesquisadora do Ipea. Ela destacou os esforços dos 
governos, nos anos 90, para manter as crianças na escola e, neste século, para inserir 
mais estudantes nas universidades. "Programas federais como o Fies e o Prouni foram 
importantes nesse sentido." 

Perspectivas 

Mesmo com um número maior de trabalhadores mais velhos e com ensino superior 
completo, a taxa de desemprego para essas categorias cresceu no ano passado. Isso 
porque a demanda por emprego avançou mais que a oferta de vagas no período. Para os 
trabalhadores com 60 anos ou mais, a taxa chegou a 3,4% no quarto trimestre de 2016, 
ante 2,5% em igual período do ano anterior, de acordo com a Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (Pnad) trimestral, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). A porcentagem para os indivíduos com graduação alcançou os 5,8% entre 
setembro e dezembro do ano passado, contra 4,8% no último trimestre de 2015. Na visão 
de Maria Andréia, o desemprego deve começar a diminuir no último trimestre deste ano, 
caso a economia encontre uma "rota de crescimento mais sólida". 

Ela ressaltou que já há sinais de melhora, como a desaceleração no ritmo de queda da 
ocupação - consideradas todas as categorias - e a leve alta do rendimento real nos 
primeiros meses deste ano. "A princípio, o pior já foi", afirmou a especialista. "Ainda assim, 
o que estamos vendo é apenas o início de uma estabilidade, que acontece em patamar 
bem desconfortável." 

Renato Ghelfi 

 
(Fonte: DCI – 20/04/2017) 
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Mesmo com mudanças na reforma da Previdência, gover no 
ainda terá desafios para aprovar proposta 
 
Ferramenta elaborada pelo 'Estadão', Placar da Prev idência mostra que, se a votação fosse hoje, 
resultado seria de 150 votos contra e 50 a favor 
 
O Estado de S.Paulo 
BRASÍLIA - Mesmo com regras mais brandas do que as propostas originalmente, o 
número de deputados contrários à reforma da Previdência ainda continua maior do que o 
de favoráveis. Levantamento feito pelo 'Estado' na Câmara dos Deputados mostra que o 
governo Michel Temer ainda enfrenta resistência dos parlamentares. 
 
Até as 20h, a equipe do Estado  305 deputados, 60% do total da Câmara. Apenas 50 
afirmaram estar dispostos a aprovar a reforma da Previdência da forma como está. Outros 
77 não quiseram declarar o voto e 27 se disseram indecisos.  
 
Dos 150 votos contrários, 46% foram dados por deputados que pertencem a partidos 
aliados. O Placar da Previdência  será continuamente atualizado até a votação final da 
proposta. 
 
São necessários 308 votos a favor para aprovação no plenário da Câmara, o equivalente a 
três quintos dos 513 deputados. A reforma da Previdência, principal aposta do governo 
para colocar a economia brasileira nos trilhos, só deve ser colocada em votação no 
plenário da Câmara na terceira semana de maio, depois de aprovada na comissão 
especial. 
 
Para que as novas regras de concessão de aposentadoria e pensões comecem a valer, a 
reforma da Previdência precisa ser aprovada em dois turnos na Câmara e em dois turnos 
no Senado. 
 
O Estado começou a ouvir os deputados, nesta segunda rodada do Placar da 
Previdência , logo após o anúncio pelo relator da reforma, Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), 
da flexibilização em sete pontos do projeto enviado pelo governo. 
 
As mudanças  não pouparam sequer a "espinha dorsal" da proposta original, que era a 
idade mínima. Diante do risco de perder o apoio da bancada feminina, Temer deu aval 
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para a redução da idade das mulheres para 62 anos; a dos homens permaneceu em 65 
anos. 
 
Em relação à proposta original, além da idade mínima, também houve suavização nas 
regras do período de transição (que deverá ser cumprido pelos trabalhadores que já estão 
na ativa), na forma como são calculados os benefícios, na proibição de acúmulo de 
benefícios, na aposentadoria rural, nas aposentadorias de professores e policiais e no 
Benefício de Prestação Continuada (BPC), pago a idosos e pessoas com deficiência de 
baixa renda. 
 
 
ENTENDA AS MUDANÇAS NA PROPOSTA DA REFORMA DA PREVI DÊNCIA 
 
O governo não tem a garantia sobre a obtenção dos votos nem no primeiro "teste de fogo", 
a aprovação na comissão especial.  
 
O grupo formado por 36 deputados ainda está muito dividido: 14 afirmaram que vão votar 
a favor; 13 se declararam contrários; sete parlamentares não quiseram abrir o voto, e 
apenas um se disse ainda indeciso. 
 
O início da votação do parecer comissão especial que avalia a proposta na Câmara foi 
adiado para o dia 2 de maio, o que atrasa em uma semana o cronograma previsto pelo 
governo para a tramitação da proposta. 
 
A primeira rodada do Placar da Previdência , antes do parecer do relator, apontou 276 
votos contrários à reforma e 100 favoráveis, mesmo que parcialmente.  
 
Outros 64 deputados não quiseram responder e 35 se declararam indecisos. 
O Estado  não conseguiu encontrar 36 parlamentares. 
 
Apesar do placar apertado, o vice-líder do governo na Câmara, Darcísio Perondi (PMDB-
RS), demonstrou confiança na aprovação do texto na comissão especial e disse que a 
contabilidade dos aliados aponta número suficiente de votos favoráveis à reforma.  
 
“Temos 22 votos. E podemos ter substituições (entre os deputados), chegando a 25 
(votos)”, informou. 
 
 

 
 
(Fonte: Estado de SP – 20/04/2017) 
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Governo manobra e aprova urgência na tramitação da reforma 
trabalhista 
 
RANIER BRAGON 
DANIEL CARVALHO 
MARIANA CARNEIRO 
GUSTAVO URIBE 
DE BRASÍLIA 
 
Um dia depois de sofrer uma derrota no plenário da Câmara, a base de apoio a Michel 
Temer refez a votação e, dessa vez, conseguiu aprovar nesta quarta-feira (19) a 
aceleração da tramitação da reforma trabalhista. 
 
O placar mostrou 287 votos a favor, 30 a mais do que o mínimo necessário, e 144 contra. 
 
Na terça, o governo havia sido derrotado nesse mesmo requerimento ao não conseguir os 
257 votos necessários. Foram, na ocasião, 230 deputados a favor e 163 contra. 
 
Apesar da vitória desta quarta, a dificuldade do governo de levar adiante um mero 
requerimento sinaliza grande dúvida sobre a aprovação das alterações na legislação 
trabalhista e, mais ainda, na reforma da Previdência, que precisa de um apoio maior dos 
congressistas para ter êxito (60% no mínimo). 
 
Vários partidos governistas registraram traições, na terça e nesta quarta. Isso foi motivado 
por contrariedade com a proposta e com insatisfações em relação ao Palácio do Planalto 
que nada têm a ver com o tema — ocupação de cargos, liberação de verbas e outros 
pleitos na administração federal, por exemplo. 
 
Da noite desta terça até essa quarta houve grande mobilização dos líderes governistas e 
do Palácio do Planalto para reduzir as traições e para tentar enquadrar as legendas 
rebeldes, principalmente PSB, PR e o próprio PMDB de Temer, que na terça havia 
registrado 8 votos contra o requerimento. 
 
Os governistas também seguraram a sessão desta quarta por mais de duas horas para 
reunir quorum suficiente para aprovar a medida. 
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Com o resultado, a Câmara pode, em tese, levar a reforma trabalhista a ser votada 
diretamente no plenário na semana que vem, sem necessidade de aval da comissão 
especial onde ela, atualmente, está em discussão. 
 
MÉTODO CUNHA 
 
O texto da reforma trabalhista muda vários pontos da CLT (Consolidação das Leis do 
Trabalho).  
 
Entre as principais alterações, está a prevalência de negociações entre patrões e 
empregados sobre a legislação e o fim da contribuição sindical obrigatória. Há ainda 
parcelamento de férias e flexibilização para contratação de trabalhadores temporários. 
 
A oposição acusou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e a base governista 
de patrocinarem um golpe ao refazer no dia seguinte uma votação em que haviam sido 
derrotados na véspera.  
 
Eles portaram cartazes com a inscrição "método Cunha não", em referência à prática do 
ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (PMDB-RJ) de refazer votações cujo resultado 
não havia sido de seu agrado. 
 
Os governistas afirmam que a derrota da terça se deveu a um erro estratégico de Maia, 
que anunciou o resultado antes que todos os governistas tivessem registrado seus votos. 
 
No mérito da proposta, a oposição é contra sob o argumento de que a reforma precariza 
as relações do trabalho. Dizem, por exemplo, que categorias representadas por sindicatos 
fracos terão direitos suprimidos com grande facilidade tendo em vista que acordos 
coletivos irão prevalecer sobre a CLT. 
 
Os governistas rebatem afirmando que a proposta moderniza regras obsoletas e tiram 
amarras que permitirão aos empresários aumentar investimentos e voltar a contratar. 
 
COMEMORAÇÃO DO PLANALTO 
 
Em nota, a Presidência da República disse que o presidente Michel Temer acompanhou a 
votação e que o resultado obtido "traduz uma ampla maioria e um firme apoio do 
Congresso". 
 
"Anote-se que o número daqueles que se manifestaram, a favor ou contra, foi de 432 
parlamentares. Portanto, quase 70% de apoio", diz a nota. 
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"A aprovação da urgência indica uma sintonia entre o Executivo, o Legislativo e a 
sociedade brasileira em torno da necessidade de aprimoramento dos marcos que regem 
as relações de trabalho em uma economia que volta a crescer." 
 
O governo destacou também a aprovação do texto base, na terça-feira (18), do Regime de 
Recuperação Fiscal dos Estados. 
- 
 
Entenda a reforma trabalhista 
 

ACORDOS COLETIVOS 
 
Como é:  não se sobrepõem ao que é garantido pela CLT. 
Como fica:  poderiam regulamentar jornadas de até 12 horas por dia, com limite de 48 
horas na semana (incluindo horas extras) e 220 horas no mês, parcelamento de férias e 
banco de horas, entre outros. 
 
FÉRIAS 
 
Como é:  são parceladas em até duas vezes, em no mínimo dez dias corridos. 
Como fica:  poderão ser parceladas em até três vezes, com nenhum período inferior a 
cinco dias corridos, e um superior a 14 dias corridos. 
 
JORNADA PARCIAL  
 
Como é:  é permitida jornada de até 25 horas semanais, sem hora extra, e com férias de 
18 dias. 
Como fica:  podem ser de até 30 horas semanais, sem hora extra, ou de até 26 horas 
semanais, com até seis horas extras. Ambas têm direito a férias de 30 dias. 
 
DEMISSÃO 
 
Como é:  trabalhador pode pedir demissão ou ser demitido com ou sem justa causa; nos 
dois primeiros casos, não recebe 40% de multa sobre o FGTS, nem tem acesso à conta do 
fundo. 
Como fica:  poderia haver demissão de comum acordo entre patrão e empregado. Aviso 
prévio e multa seriam pagos pela metade, trabalhador tem acesso a 80% do saldo do 
FGTS, e trabalhador não pode pedir seguro-desemprego. 
 
 
(Fonte: Folha de SP – 20/04/2017) 


