
 

 
 

 

Osasco, 27 de abril de 2015 

 

Excelentíssimo Sr. (a) Senador (a) 

 

Vimos manifestar a nossa preocupação com o encaminhamento dado a regulamentação do trabalho 

terceirizado em nosso país. No projeto aprovado pela Câmara dos Deputados, há vários pontos questionáveis, 

mas o principal é a possibilidade da terceirização na atividade fim.  

Para o ministro do Trabalho, Manoel Dias, esse é um erro que pode ser corrigido. “O Senado poderá 

fazer ainda alterações para que possa corrigir o erro de fazer terceirização também na atividade-fim”.  

O texto aprovado retira direitos dos trabalhadores diretamente contratados e rebaixa condições de 

trabalho. Hoje, mesmo que a Súmula 331 e a nossa Convenção Coletiva evitem a terceirização de atividades 

fins, dos trabalhadores terceirizados que sofreram acidentes graves em metalúrgicas da nossa base, 1/3 

morreram, no período de março de 2010 a junho de 2014, de acordo com levantamento feito por nosso 

Sindicato.  

Se continuar com a atual redação, o projeto vai intimidar aqueles que estão diretamente contratados de 

buscar seus direitos, como analisou o procurador do Ministério Público do Trabalho, Helder Santos Amorin, 

no jornal Valor: “(a) espada da terceirização que se empunhará como uma ameaça permanente sobre suas 

cabeças, criando o estado de temor que imprimirá a nova face do trabalhador brasileiro, o dócil “colaborador” 

subserviente e acuado em reivindicar direitos e respeito à dignidade, pronto a firmar qualquer acordo em troca 

da manutenção desse emprego à margem do precipício”. 

Desprovido de condições de organização e acuado pela ameaça constante, o trabalhador diretamente 

contratado e o terceirizado são vistos como objeto na competitividade desmedida. “O projeto de lei pretende 

instrumentalizar o trabalho humano, ao permitir a conversão do sujeito trabalhador em objeto de negociação 

entre empresas, prejudicando sua condição de destinatário de direitos fundamentais preconizados na 

Constituição Federal e no Direito Internacional dos Direitos Humanos”.  

O projeto desregulamenta todo o mercado de trabalho: por exemplo, o trabalhador do Bradesco, Ford, 

Mc Donald, Bombril pode ser demitido e essas empresas podem contratar um terceiro para fazer o trabalho, 

pagando-lhes menos e com menos benefícios. 

Além de discriminar os trabalhadores, como reafirma a Anamatra (Associação Nacional dos 

Magristrados da Justiça do Trabalho). “A terceirização indiscriminada ofende a Constituição Federal, na 

medida em que discrimina trabalhadores contratados diretamente e os prestadores de serviços contratados por 

intermediários, regredindo garantias conquistadas historicamente”. 

Cabe salientar que o projeto foi aprovado na Câmara, mas houve evolução dos posicionamentos, já 

que parte significativa dos deputados demonstrou sensibilidade a tais argumentos e ao clamor das ruas e nas 

redes sociais, haja visto o placar da votação de 230 votos favoráveis e 203 contrários à proposta.  

Com base no exposto, vimos apelar a Vossa Excelência, que não aceite “pedaladas” contra o 

trabalhador, lembrando a afirmação do presidente do Senado, Renan Calheiros. Apelamos, que Vossa 

Excelência se posicione contrária a terceirização das atividades fins e toda a forma de retirada de direitos dos 

trabalhadores e das trabalhadoras brasileiros.   

 

    

Jorge Nazareno 

        Presidente 


