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REQUISITOS DA PRESTADORA DE SERVIÇOS A TERCEIROS

• Art. 4º-B. São requisitos para o funcionamento da empresa de prestação de serviços a 
terceiros: (Incluído pela Lei nº 13.429, de 2017)

• I – prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); (Incluído pela Lei nº 13.429, de 
2017)

• II – registro na Junta Comercial; (Incluído pela Lei nº 13.429, de 2017)
• III – capital social compatível com o número de empregados, observando-se os seguintes parâmetros: 

(Incluído pela Lei nº 13.429, de 2017)
• a) empresas com até dez empregados – capital mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais); (Incluído pela Lei 

nº 13.429, de 2017)
• b) empresas com mais de dez e até vinte empregados – capital mínimo de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 

reais); (Incluído pela Lei nº 13.429, de 2017)
• c) empresas com mais de vinte e até cinquenta empregados – capital mínimo de R$ 45.000,00 (quarenta 

e cinco mil reais); (Incluído pela Lei nº 13.429, de 2017)
• d) empresas com mais de cinquenta e até cem empregados – capital mínimo de R$ 100.000,00 (cem mil 

reais); (Incluído pela Lei nº 13.429, de 2017)
• e) empresas com mais de cem empregados – capital mínimo de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 

reais). (Incluído pela Lei nº 13.429, de 2017)





Identificar as atividades a serem 
terceirizadas.
Informar o público interno.
Definir o modo de contratação.
Verificar a idoneidade e solidez do 

terceiro.
Evitar a subordinação.



CESSÃO DE MÃO DE OBRA

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-SA-NC

http://practifinanzas.com/2012/01/podemos-los-empleados-deducir-impuestos/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


CESSÃO DE MÃO DE OBRA

• Art. 115. Cessão de mão-de-obra é a colocação à 
disposição da empresa contratante, em suas 
dependências ou nas de terceiros, de 
trabalhadores que realizem serviços contínuos, 
relacionados ou não com sua atividade fim, 
quaisquer que sejam a natureza e a forma de 
contratação, inclusive por meio de trabalho 
temporário na forma da Lei nº 6.019, de 1974. § 1º



Cessão de mão de obra Empreitada

Mão de obra -
Pessoas

Produto

Empresa tomadora 
Terceiros 

Empresa Cedente

Empresa tomadora 
Terceiros

RETENÇÃO 11% MÃO-DE-OBRA                           



ATENÇÃO!!!

• Art. 145. Quando a atividade dos segurados na empresa 
contratante for exercida em condições especiais que prejudiquem 
a saúde ou a integridade física destes, de forma a possibilitar a 
concessão de aposentadoria especial após 15 (quinze), 20 (vinte) 
ou 25 (vinte e cinco) anos de trabalho, o percentual da retenção 
aplicado sobre o valor dos serviços prestados por estes segurados, 
a partir de 1º de abril de 2003, deve ser acrescido de 4% (quatro 
por cento), 3% (três por cento) ou 2% (dois por cento), 
respectivamente, perfazendo o total de 15% (quinze por cento), 
14% (quatorze por cento) ou 13% (treze por cento).



ART 146

• § 2º Quando a empresa contratante desenvolver atividades em 
condições especiais e não houver previsão contratual da utilização 
ou não dos trabalhadores contratados nessas atividades, incidirá, 
sobre o valor total dos serviços contido na nota fiscal, na fatura ou 
no recibo de prestação de serviços, o percentual adicional de 
retenção correspondente às atividades em condições especiais 
desenvolvidas pela empresa ou, não sendo possível identificar as 
atividades, o percentual mínimo de 2% (dois por cento). 
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T-Rex é um supercomputador utilizado 
pela Receita Federal para processar 

informações dos contribuintes
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