
 
Orientações  sobre Nota Técnica da 
Câmara Brasileira da Indústria da 
Construção (CBIC) quanto aos 
procedimentos de subcontratação de 
empresas (Terceirização) 

 
Amanda Miotto 

Assessora Jurídica 



O material será disponibilizado no portal 

www.sinduscongoias.com.br 

 

Dúvidas: 

amanda@sinduscongoias.com.br 

 

http://www.sinduscongoias.com.br/


 
 

Conceito 
  

 

Possibilidade de contratação de terceiros para a 

realização de atividades da empresa tomador. 

 



 
Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho 

Resumo: 
 
 Serviços de vigilância, regulados pela Lei nº 7.102/1983, 

conforme visto. 
 

 Serviços de conservação e limpeza. 
 

 Serviços especializados ligados à atividade-meio do 
tomador. 

 



 Especialidade. 
 Qualificação. 
 Melhor técnica. 
 Eficiência 
 Incremento de produtividade. 
 Melhores preços. 
 Aumento de Competitividade. 
 Geração e Manutenção de Empregos. 
 

Enfim, é uma tendência mundial. 

Vantagens 



  
Problemas (Precarização) 

  

 Redução da remuneração, benefícios e garantias dos 
trabalhadores por não terem vinculação direta junto à 
empresa que utiliza sua mão-de-obra, em razão dos encargos 
sociais. 

 
 Rotatividade dos trabalhadores no local de trabalho. 
 
 Aumento da jornada de trabalho e dos riscos de acidente de 

trabalho - uma vez que o trabalhador terceirizado, 
normalmente, tem menor capacitação técnica para o exercício 
da função –  perda à possibilidade de ascensão na carreira, 
arrefecimento da categoria profissional, etc.  

 
 



 
Possível Solução: PL 4.330/2004 

 Atualmente está na Comissão de Constituição e Justiça da 
Câmara dos Deputados) de autoria do deputado Sandro 
Mabel (PMDB/GO). Revisão:  deputados Roberto Santiago 
(PSD/SP) e Arthur Maia (PMDB/BA) com efetiva participação 
da CBIC. 

 
 Define uma responsabilidade conjunta das empresas 

contratante e contratada no que tange aos direitos dos 
empregados da contratada, a saber, pagamento regular da 
remuneração mensal, adicionais, recolhimento das 
contribuições ao INSS e FGTS, 13º salário, repouso 
remunerado, férias e respectivo adicional. 

 
 



 
Possível Solução: PL 4.330/2004 

 Exigência de capital social. 
 Caução. 
 Mesmo tratamento entre os empregados da contratante e da 

contratada quanto ao uso de refeitórios, ambulatórios e 
facilidades de transporte. 

 Inexistência das expressões “atividade-fim” e “atividade-
meio”. Possibilita terceirizar qualquer atividade da empresa. 

 Prevê o respeito rigoroso dos acordos e convenções coletivas 
referentes aos empregados das empresas envolvidas. 

 Segurança Jurídica. 



O que fazer até a aprovação do  

PL 4.330/2004? 
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“Quando o direito ignora a realidade, a 

realidade se vinga, ignorando o direito”. 

 

George Ripert 



Obrigada!!! 
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