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T
ramita na Câmara dos De-
putados o Projeto de Lei 
4330, de autoria do depu-
tado Sandro Mabel (PMDB-
-GO), regulamentando a 

terceirização. A matéria conta com pa-
recer favorável do relator na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania 
(CCJC), Artur Maia (PMDB-BA). 

Caso o projeto seja aprovado, a 
terceirização passa a ser legalmente 
liberada para todos os tipos de ati-
vidades das empresas. Contratantes 
e contratadas fi cam dispensadas de 
qualquer responsabilidade solidária 
em caso de descumprimento de 
regras. Além disso, não há garantia 
alguma quanto a isonomia de direi-
tos e das condições de trabalho dos 
trabalhadores terceirizados. 

Em outras palavras, trata-se do 
passaporte tão aguardado pelo empre-
sariado para legalizar a precarização 
das relações de trabalho no Brasil, o 
que coloca em risco todas as conquis-
tas da classe trabalhadora em quase 
um século de lutas e mobilizações. 

No setor bancário, o instrumen-
to abre espaço para que agências, 
postos de atendimento e até mesmo 
departamentos passem a operar sem 
profi ssionais bancários. Neste caso, as 
atividades-fi m, ou seja, todas aquelas 
inerentes ao sistema fi nanceiro podem 
passar a ser realizadas por empregados 
de empresas terceirizadas com direitos 
muito inferiores aos estabelecidos à ca-
tegoria por meio de Convenção Coletiva. 

Em outras palavras, o PL 4330 

ESPECIAL EMPREGO

autoriza os bancos a demitirem em 
massa os seus atuais funcionários. 

Para o presidente da FETEC/CUT-
-SP, Luiz César de Freitas, o Alemão, 
trata-se de um golpe fatal aos direitos 
trabalhistas no Brasil. “No médio 
prazo, corremos o risco de todos os 
trabalhadores serem substituídos por 
essa modalidade de trabalho eventual 
e temporário, na condição de presta-
dores de serviços”. 

A CUT e os sindicatos filiados 
estão mobilizados contra mais essa 

QUEM GANHA, QUEM PERDE

tentativa de ataque à classe trabalha-
dora e fazem um chamado para que 
os bancários também entrem nessa 
briga, exercendo pressão direta sobre 
os parlamentares pela não aprovação 
da matéria. 

A votação do PL 4330 na CCJC 
está prevista para o próximo 09 de 
julho. Para enviar mensagens aos in-
tegrantes da Comissão, acesse www2.
camara.leg.br/atividade-legislativa/
comissoes/comissoes-permanentes/
ccjc/conheca/membros.

 Bancos ganham com maiores lucros

 Bancários perdem com risco de demissões em massa

 Sociedade perde com a precarização do emprego e da segurança

Assine já o Manifesto em defesa dos direitos dos trabalhadores ameaçados pela terceirização 
http://www.peticaopublica.com.br/?pi=p2011n16145

BANCÁRIO, SEU
EMPREGO CORRE RISCO!!



N
ão só os bancários, mas também professores, 
médicos, metalúrgicos, químicos, petrolei-
ros, metroviários, enfi m, todas as categorias 
se fragilizarão. Na medida em que esses 
trabalhadores perdem seus empregos para 

outros em condições precarizadas, esses também acabam 
tendo que buscar novos contratos para sua subsistência 
com direitos muito inferiores e sem proteção dos sindi-
catos, que são, justamente, as entidades de defesa por 
melhores condições de salário e de trabalho, numa luta 
constante por respeito aos direitos. 

Na prática, o PL 4330 abre caminho para uma mal 
disfarçada reforma sindical e uma perversa segmen-
tação da classe trabalhadora entre uma parcela, cada 
vez menor, de trabalhadores amparada pela legislação, 
acordos e convenções coletivas, e outra parcela, com 
números crescentes, de precarizados, cujos direitos se 
limitarão a patamares mínimos, independentemente de 
atuarem no mesmo local e realizarem o mesmo tipo de 
trabalho ou tarefa que os regidos pela Consolidação das 
Leis Trabalhistas (CLT). 

Outro aspecto preocupante do projeto é a possibi-
lidade de subcontratação de outras empresas ou pro-
fi ssionais para execução dos serviços. Deste modo, um 
mesmo empregado pode ser contratado sucessivamente 
por diferentes empresas, o que o impede de estabelecer 
vínculos estáveis e, consequentemente, de construir uma 
carreira profi ssional mais consistente. 

Será o acirramento de uma situação que já existe 
no país por conta de desrespeitos à legislação vigente. 
Hoje, no Brasil, existem mais de 10 milhões de traba-
lhadores na condição de terceirizados ou prestadores de 
serviços. Na maioria das vezes, submetidos a atrasos nos 
pagamentos e a supressão de férias e 13º salário, além 
dos riscos à saúde e à própria vida. Para se ter ideia, a 
cada 10 acidentes de trabalho fatais, oito atingem os 
terceirizados, obviamente por falta de investimentos das 
empresas em treinamento e qualifi cação profi ssional. 

O PL 4330 amplia esses riscos e prejuízos aos tra-
balhadores. Por isso, a CUT e as demais centrais estão 
unidas para barrar a matéria. No dia 11 de junho, foram 
à Brasília pressionar o governo e parlamentares, o que 
resultou no adiamento da votação do projeto para o 
próximo dia 09. Assim, em julho, as centrais organizam 
protestos em todo o país para defender a pauta dos tra-
balhadores, a qual prevê, dentre outras reivindicações, 
o fi m do projeto de Lei 4330.

Caixa de Pandora
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E X P E D I E N T E

NÚMEROS DA TERCEIRIZAÇÃO

A exemplo do mito grego sobre a Caixa de Pandora, o PL 4330,
se aprovado, difundirá prejuízos para toda a classe trabalhadora.

 Hoje, 22% do 
mercado formal 
de trabalho são de 
terceirizados; 

 O trabalhador 
terceirizado 
permanece 2,6 
anos a menos no 
emprego do que um 
trabalhador contratado 

diretamente; 
 Tem jornada semanal 

de três horas a mais; 
 Recebe 27% a menos 

do que o contratado 
direto; 

 A cada 10 acidentes 
de trabalho, oito 
atingem trabalhadores 
terceirizados

A CUT DEFENDE

 Igualdade de 
direitos, condições 
de trabalho e salário;

 Direito à 
informação prévia 
sobre possíveis 
terceirizações nas 
empresas;

 Proibição da 

terceirização na 
atividade-fi m;

 Responsabilidade 
solidária entre as 
empresas;

 Penalização das 
empresas que 
burlam os direitos 
dos trabalhadores.


