


Fiscalização por projetosFiscalização por projetos

O MTE agora estabelece áreas que 
sofrerão fiscalização por tema em 
determinado período do ano;determinado período do ano;

Ao invés de ação pulverizada entre os 
setores, foram criados grupos de 
fiscalização para atender cada setor;



Termo de Cooperação TripartiteTermo de Cooperação Tripartite

A Instrução Normativa do MTE
23/2001 permite aos coordenadores
de fiscalização firmar termos de
cooperação tripartites para adequaçãocooperação tripartites para adequação
do setor antes da autuação.

No setor de TI, o termo será firmado
entre o SEPRORJ, SINDPD-RJ e
Ministério do Trabalho e Emprego.



O Termo de cooperação tem por 
escopo a colaboração das entidades 
representativas do setor, no sentido representativas do setor, no sentido 
de orientar a seus filiados na 
regularização de utilização de mão de 
obra terceirizada no setor.



� Realizar a divulgação do Termo 
através de seus meios de comunicação 
com as empresas filiadas; 

Auxiliar seus filiados no entendimento � Auxiliar seus filiados no entendimento 
do termo;

� Orientar na forma de utilização da 
terceirização regular;



� Caberá orientar seus associados sobre 
as diretrizes do programa de 
regularização da terceirização;regularização da terceirização;

� Comunicar ao SEPRORJ e ao MTE os 
locais onde identificarem condutas 
irregulares;



PrazosPrazosPrazosPrazos

� Prazo de carência (para divulgação e 
esclarecimento) – 60 dias após esclarecimento) – 60 dias após 
assinatura do Termo;

� Prazo para adequação – 12 meses 
após o prazo de carência



AdesãoAdesãoAdesãoAdesão

� Nenhuma empresa está obrigada a aderir ao 
Termo;

� Para se beneficiar do Termo de Cooperação, � Para se beneficiar do Termo de Cooperação, 
a empresa interessada deverá se apresentar 
ao Ministério do Trabalho para firmar 
Termo de Compromisso;

� O modelo do Termo de compromisso será 
divulgado junto ao Termo de cooperação 
pelas entidades;



Cronograma de regularizaçãoCronograma de regularizaçãoCronograma de regularizaçãoCronograma de regularização

� A empresa deverá apresentar, junto ao 
Termo de compromisso, cronograma 
para adequação dos colaboradores;para adequação dos colaboradores;

� O cronograma deverá prever 
regularização mínima de 5% mensal e 
25% trimestral de modo a permitir sua 
adequação (100%) ao final dos 12 
meses;



RemuneraçãoRemuneraçãoRemuneraçãoRemuneração

� As empresas que desejarem 
estabelecer remuneração através de 
Cota utilidade, Participação nos lucros Cota utilidade, Participação nos lucros 
e resultados, Propriedade intelectual, 
bônus, prêmios ou outras formas, 
deverão seguir as regras para 
realização de acordo coletivo. Através 
da participação dos Sindicatos;



Sucessão empresarialSucessão empresarialSucessão empresarialSucessão empresarial

� Nos casos em que houver alterações 
na estrutura jurídica da empresa, as 
obrigações do Termo persistem, 
na estrutura jurídica da empresa, as 
obrigações do Termo persistem, 
mesmo que haja incorporação ou 
sucessão empresarial 




