


Companheiros, de-
vemos fazer a nossa 
parte, pois são nossos 
direitos que estão em 
jogo. Mandem e-mails 
para os deputados de 
Minas da Comissão de 
Constituição de Justiça 
e de Cidadania (CCJC). 
Exijam que eles defen-
dam nossos direitos. É 
hora de cobrar dos nos-
sos representantes e 
pressioná-los para vota-
rem contra o PL 4.330!

O que é a terceirização?
Modelo de contratação que deveria servir para suprir necessidades específicas e complementares das em-
presas, mas jamais o negócio principal. Mesmo assim a terceirização é utilizada por muitos patrões como 
forma de aumentar o lucro e arrancar direitos da classe trabalhadora.
Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) , os trabalha-
dores terceirizados realizam, em média, uma jornada semanal de três horas a mais, recebem uma remu-
neração cerca de 27% menor, permanecem no emprego 3,2 anos a menos e tem rotatividade superior.

Quem e quando foi criado esse PL 4.330?
Em 2004, sob a justificativa de regulamentar a contratação de terceirizados, o deputado federal Sandro 
Mabel (PMDB-GO) apresentou o Projeto de Lei número 4.330, que precariza ainda mais as relações tra-
balhistas.

Como está o andamento desse projeto no Congresso Nacional?
O texto já recebeu aval do relator e também deputado Arthur Maia (PMDB-BA), e está para ser votado na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) da Câmara dos Deputados.

Mas afinal, o que acontecerá se o PL for aprovado?
O PL permite a contratação de terceirizados em todas as atividades, inclusive na  fim, a principal da em-
presa, que poderá funcionar sem nenhum contratado direto e fragilizará a organização e a representação 
sindical. 
O projeto também permite a substituição de todos os trabalhadores por terceirizados como forma de dimi-
nuir custos das empresas.
O texto praticamente extingue a responsabilidade solidária, onde a empresa tomadora de serviços se res-
ponsabiliza pelas dívidas trabalhistas deixadas pelas empresas terceirizadas.

Na prática, quais direitos o trabalhador irá perder?
Vários e importantes direitos como: 13ºsalário, férias, auxílio-creche, horas extras, descanso semanal, 
horas noturnas, entre vários outros.

Diante disso, o que fazer?
É a força dos trabalhadores e das trabalhadoras nas ruas, que poderá fazer a balança inclinar a nosso 
favor. É através da luta da companheirada que conseguiremos enterrar definitivamente o PL 4.330. É 
só com unidade e disposição que iremos barrar este que é o maior ataque contra a Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT) na história do Brasil. 

Nossa luta é pela conquista de 
direito e não pela retirada deles!

DEPUTADOS DE MINAS DA COMISSÃO
QUE COLOCARÁ O PROJETO EM VOTAÇÃO

PSD    Ademir Camilo  dep.ademircamilo@camara.leg.br
PSDB    Bonifácio de Andrada dep.bonifaciodeandrada@camara.leg.br
PSL    Dr. Grilo   dep.dr.grilo@camara.leg.br
PSDB    Eduardo Azeredo  dep.eduardoazeredo@camara.leg.br
PV    Fábio Ramalho  dep.fabioramalho@camara.leg.br
PT    Gabriel Guimarães dep.gabrielguimaraes@camara.leg.br
PR    Jaime Martins  dep.jaimemartins@camara.leg.br
PMDB    João Magalhães  dep.joaomagalhaes@camara.leg.br
PR    Lincoln Portela  dep.lincolnportela@camara.leg.br
PTdoB   Luis Tibé   dep.luistibe@camara.leg.br
PMDB    Mauro Lopes  dep.maurolopes@camara.leg.br
PT    Miguel Corrêa  dep.miguelcorrea@camara.leg.br
PT    Odair Cunha  dep.odaircunha@camara.leg.br
PP    Renato Andrade  dep.renatoandrade@camara.leg.br
PSD    Walter Tosta  dep.waltertosta@camara.leg.br

Geraldo Valgas,
 presidente do Sindicato 
dos Metalúrgicos de BH/
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É hora de pressionar nossos 
representantes no Congresso!


