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Terceirização é tema de debate em Comissão Geral no Plenário da 
Câmara dos Deputados 
 
O Plenário da Câmara dos Deputados debateu hoje o PL n.º 4.330/2004 que regulamenta a 
terceirização. Foram indicados pelas lideranças partidária cerca de cinquenta e seis convidados, dentre 
representantes das entidades sindicais patronais e de trabalhadores, membros do Ministério Público do 
Trabalho, Magistrados da Justiça do Trabalho e especialistas na matéria.  
 
Pela Confederação Nacional da Indústria, falaram Paulo Afonso Ferreira (presidente do Conselho 
Temático de Assuntos Legislativos) e Alexandre Herculano Coelho de Souza Furlan (presidente do 
Conselho de Relações do Trabalho), que enfatizaram a necessidade de regulamentação da prestação 
de serviços terceirizados, por se tratar de uma realidade amplamente utilizada no Brasil. Pontuaram que 
a insegurança jurídica deixa desprotegidos trabalhadores e empresas contratantes, que não possuem 
qualquer parâmetro objetivo legal, alegando que a proposta, na forma do último texto apresentado, 
significa proteção e dignidade àqueles que trabalham na prestação de serviços terceirizados. Os 
representantes destacaram a necessidade de aprovação do texto, como medida de desenvolvimento do 
empreendedorismo e da sobrevivência das empresas, em um mercado globalizado extremamente 
competitivo.  
 
Agora, requerimento de urgência sobre o PL n.º 4.330/2004 será apreciado ainda essa semana, que 
determinará a perspectiva de votação da matéria no Plenário da Câmara dos Deputados.  
 
 

 
Comissão Mista aprova MP 617/2013 que trata do fornecimento do vale 
transporte 
 
A Comissão Mista constituída para analisar a MPV 617/2013 aprovou na tarde de hoje o Parecer do 
relator, Deputado Mário Negromonte - PP/BA, pela aprovação da medida provisória na forma do Projeto 
de Lei de Conversão (PLV). O projeto, dentre outras providências, proíbe a substituição do vale-
transporte por dinheiro, ou qualquer outra forma de atribuição, por parte do empregador, sob pena de 
pagamento dobrado no mês subsequente, acrescendo-se à dobra o percentual sucessivamente 
cumulativo de 25% a cada nova ocorrência. Caracteriza ainda a referida substituição como infração 
trabalhista. 
 

 Terceirização é tema de debate em Comissão Geral no Plenário da Câmara dos Deputados; 
 Comissão Mista aprova MP 617/2013 que trata do fornecimento do vale transporte; 
 CAPADR aprova projeto sobre pagamento por serviços ambientais; 
 Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados rejeita cobrança de taxa dos fornecedores reclamados;  
 Comissão de Mineração debate questões de logística; 
 Comissão Especial da Mineração debate com os Movimentos Sociais sobre o Código de Mineração; 
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A criação de mais uma forma de infração trabalhista e a inclusão da obrigatoriedade do pagamento em 
dobro quando o vale transporte for concedido em dinheiro vão em sentido contrário ao processo de 
valorização da negociação coletiva. Apesar de atualmente a concessão do benefício em pecúnia já ser 
proibida pelo Decreto n.º 95.247/1987, o projeto de lei de conversão vai além, criando nova infração e 
prevendo multa e punição pelo pagamento em dinheiro. Essas medidas não contribuem para a proteção 
do trabalhador e afastam a possibilidade de haver previsão diversa em negociação coletiva entre as 
categorias interessadas (que já foi permitido pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho).  
 
O Projeto de Lei de Conversão segue para análise pelo Plenário da Câmara dos Deputados. 
 
 

 
CAPADR aprova projeto sobre pagamento por serviços ambientais 
 
A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) aprovou 
nesta manhã, por unanimidade, o parecer do relator, deputado Moreira Mendes (PSD/RO), favorável ao 
projeto de Lei nº 1.274, de 2011, com complementação de voto e inclusão de 5 emendas e pela rejeição 
do PL nº1.326 de 2011. A proposição aprovada com emendas institui o Programa Nacional de 
Compensação por Serviços Ambientais e o Fundo Federal de Pagamento por Serviços Ambientais.  
 
O projeto é meritório ao estabelecer diretrizes para uma Política Nacional de Pagamentos por Serviços 
Ambientais e, ainda, propor a criação do Fundo de Pagamento por Serviços Ambientais com fontes de 
recursos claramente definidas na Legislação.  
 
Ademais, as emendas do relator aperfeiçoaram a proposição notadamente em relação a: (i) 
possibilidade de cumulação da prestação de serviços ambientais a mais de um subprograma na mesma 
área; (ii) a igualdade de condições aos pequenos, médios e grandes produtores no pleito pela 
compensação pelos serviços ambientais prestados; e (iii) a inclusão da compensação ambiental como 
mais uma das fontes de recursos para o FFCSA, haja vista que os objetivos da compensação ambiental 
convergem com os objetivos deste projeto. 
 
A CNI tem posicionamento convergente com ressalvas ao projeto e atuou junto ao relator sugerindo 
aperfeiçoamentos através de emendas que foram acolhidas.  
 
O projeto segue agora para as Comissões de Meio Ambiente Desenvolvimento Sustentável (CMADS), 
de Finanças e Tributação (CFT), e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). Se for aprovado, 
segue para o Senado Federal como casa revisora. 
 
 
 

Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados rejeita 
cobrança de taxa dos fornecedores reclamados 
 
A Comissão de Defesa do Consumidor rejeitou, hoje, o PL 03355/2012, que permite os órgãos públicos 
de defesa do consumidor, estaduais, municipais e do Distrito Federal, integrantes do Sistema Nacional 
de Defesa do Consumidor, a cobrança de emolumentos, na forma de taxa, dos fornecedores 
reclamados, relativos ao registro e encaminhamento de reclamações fundamentadas. Ainda, de acordo 
com o projeto, essas entidades poderiam fixar parâmetros com base em quantidade mínima de 
reclamações fundamentadas inscritas nos respectivos cadastros, a partir dos quais seria realizada a 
cobrança dos emolumentos.  
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A Comissão acatou os argumentos apresentados no Voto em Separado do deputado Paulo Wagner 
(PV/RN), no sentido de que “apesar do Projeto de Lei não explicitar que a cobrança da taxa é uma 
sanção, obviamente, a cobrança de um tributo decorrente de reclamações fundamentadas junto aos 
órgãos públicos de defesa do consumidor caracteriza uma pena.” Verifica-se, portanto, que “a instituição 
de taxa, da forma como prevista no Projeto, contraria totalmente o previsto pelo Código Tributário 
Nacional.” 
 
Ressalte-se, ainda, que o serviço é prestado ao consumidor reclamante e não ao fornecedor de quem 
se objetiva cobrar a taxa. Se há abusos por parte de fornecedores que aguardam a atuação dos órgãos 
de defesa dos contribuintes para só então providenciarem a regular prestação de serviço ou entrega de 
bem, tal prática deve ser repudiada por meio da imposição de multas, essas sim, apropriadas sanções 
de atos ilícitos. 
 
A CNI entende que os órgãos governamentais integrantes do Sistema Nacional de Defesa do 
Consumidor detêm orçamentos próprios e específicos para gestão dos registros e encaminhamentos de 
reclamações aos fornecedores, não havendo na proposta qualquer "regular exercício do poder de 
polícia" ou utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível ao fornecedor 
reclamado junto aos órgãos do SNDC que justifique a cobrança de taxa. 
 
O projeto será ainda apreciado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da 
Câmara dos Deputados. 
 

 
Comissão de Mineração debate questões de logística 
 
A Câmara dos Deputados realizou nesta quarta-feira, audiência pública para discutir as necessidades 
do setor de logística no âmbito da atividade mineral. A comissão foi presidida pelo Deputado Gabriel 
Guimarães (PT/MG) e contou com a presença do Diretor de Planejamento da Engenharia, Construções 
e Ferrovias da VALEC, Jair Campos; do Coordenador-Geral de Planejamento da Secretaria de Política 
Nacional de Transportes (MT), Luiz Carlos Ribeiro; do Diretor da Secretaria Especial de Portos da 
Presidência da República, Luis Claudio Montenegro; e do Diretor de Assuntos Minerários do IBRAM, 
Marcelo Tunes. 
 
Durante a discussão foram feitas várias comparações entre a infraestrutura de logística brasileira, bem 
como do montante de recursos investidos nesse setor, que concluíram pela precariedade desse 
segmento. Jair Campos apresentou as obras e projetos desenvolvidos pela VALEC, avaliando o 
trabalho que vem sendo realizado no setor rodoviário. Outro ponto destacado foi a necessidade da 
ampliação da matriz de transportes, que é majoritariamente rodoviária. Luiz Carlos Ribeiro apontou a 
necessidade de reequilibrar a matriz com o sistema ferroviário e aquaviário, uma vez que estes, por 
contemplarem maior capacidade de carga, permitem ampliar a escala de transporte, o que gera ganhos 
de produtividade para os produtos em questão. Luis Claudio enfatizou a questão dos portos, que 
constitui um segmento do setor de logística que merece atenção, pois é estratégico na exportação de 
vários minérios. Por fim, Marcelo Tunes focou em aspectos estruturais da logística, bem como seus 
impactos, fontes de investimento, regimes de autorização, custos de implantação, dentre outros.  
 
Participaram do debate vários deputados, e ao final da discussão, os parlamentares convergiram em 
relação à importância da redução dos gargalos do setor de logística para ampliar a competitividade dos 
produtos nacionais.  Encerrada a discussão, o presidente da Comissão, Deputado Gabriel Guimarães, 
convocou nova audiência para o dia 24 de setembro, para discutir a regulação do Novo Marco de 
Mineração.  
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Comissão Especial da Mineração debate com os Movimentos Sociais 
sobre o Código de Mineração  
 

Audiência pública, na Comissão Especial promoveu novo debate sobre o Código de Mineração com 
representantes de Movimentos Sociais. Participaram os Representantes: Dom Guilherme Antonio 
Werlang da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB, Denildo Rodrigues de Moraes da 
Coordenação Nacional dos Quilombos - CONAQ, Raul Silva Telles do Vale do Comitê Nacional em 
Defesa dos Territórios frente à Mineração e Maria de Lourdes Souza do Movimento Nacional pela 
Soberania Popular frente à Mineração. 
 
Os debatedores defenderam a criação do novo código de mineração e sua importância para o setor, 
mas destacaram a necessidade de se retirar a urgência para aprofundar os estudos considerando as 
questões socioambientais, os atingidos pelos empreendimentos e as comunidades tradicionais em 
geral, representados nesta audiência.  
 
As reivindicações trazidas pelos debatedores foram: elaborar um zoneamento para definir as áreas 
suscetíveis à exploração mineral, excetuando áreas de patrimônio histórico, nascentes ou mananciais, 
territórios habitados por comunidades tradicionais dependentes de recursos naturais e realizar 
licenciamento ambiental prévio à concorrência pública para evitar que se inviabilizem empreendimentos 
por falta de licenciamento e passivos futuros.  
 
Solicitaram, também, considerar no código tratativas para: a recuperação de áreas já degradadas; os 
indiretamente afetados que vivem próximos às ferrovias, minerodutos e ao longo de corpo hídrico 
contaminado, inserindo direitos e deveres das empresas com as comunidades afetadas; e a criação de 
um seguro de responsabilidade ambiental. 
 
Encerrando a audiência, o presidente da CESP, Deputado Gabriel Guimarães informou que a Comissão 
analisará as colocações dos Movimentos Sociais presentes.  
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