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RESUMO 
 

 
 

O presente trabalho visa demonstrar as consequências que a terceirização ilimitada traz para o 
trabalhador ao ampliar os serviços terceirizados para as atividades principais do negócio, ou seja, 
atividade finalística. A título exemplificativo, basta pensar em uma instituição financeira que terceirize o 
trabalho dos bancários, bem como os demais segmentos. Antes da aprovação do Projeto de Lei n° 
4.302/98, a terceirização se dava apenas nas atividades-meio (serviços de limpeza e segurança 
privada), onde a Súmula n° 331 do TST delimitava esse tipo de modalidade de contratação de mão de 
obra. A Terceirização Trabalhista ilimitada ameaça os direitos dos trabalhadores, pois precariza as 
relações de trabalho, reduz o salário e os fundos da seguridade social, favorecendo somente a classe 
empregadora. Diante disso, pretende-se abordar os princípios e direitos constitucionais e 
infraconstitucionais do trabalhador, sob um prisma jus filosófico. 

 
Palavras-chave: Terceirização. Contratação. Consequências. Trabalhador. Precarização. 



ABSTRACT 
 

 
 

This paper aims to demonstrate the consequences that the unlimited outsourcing brings to the worker 
by expanding the outsourced services to the main activities of the business, ie, finalistic activity. As an 
example, just think of a financial institution that outsources the work of bankers, as well as other 
segments. Prior to the approval of the Bill n° 4.302/98, outsourcing was only carried out in the middle 
activities (cleaning and private security services), where the TST Preamble 331 delimited this type of 
hiring modality. Unlimited Labor Outsourcing threatens the rights of workers, because it precarizes labor 
relations, reduces wages and social security funds, favoring only the employer class. In view of this, it 
is intended to address the constitutional and infraconstitutional principles and rights of the worker,  from 
a philosophical point of view. 

 

Keywords: Outsourcing. Hiring. Consequences. Worker. Precariousness. 
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1.INTRODUÇÃO 

 
A terceirização trabalhista tem sido um assunto muito discutido nos últimos 

meses por impor uma nova dinâmica ao mercado de trabalho brasileiro. Dessa 

maneira, o presente trabalho visa estudar a proposta de ampliação da terceirização 

para qualquer tipo de atividade, tanto a meio quanto a fim, e essa forma de contratação 

generalizada tem se expandido cada vez mais de maneira epidêmica e sem controle. 

É neste sentido, portanto, que pretende o trabalho se desenvolver, analisar o 

impacto que a terceirização tem sobre as relações trabalhistas, com base na Lei n° 

13429/2017. 

O presente trabalho está dividido em cinco capítulos. O primeiro capítulo tratará 

sobre cada uma das fases do Direito do Trabalho, abordando a evolução histórica, de 

um modo geral, para um modo especifico, também falando sobre como o Direito do 

Trabalho surgiu no nosso país. Também, definirá a terceirização trabalhista no 

ordenamento jurídico brasileiro, onde não existiam normas ou leis que tratassem 

especificamente sobre o assunto, tendo somente leis esparsas, que tratavam 

brevemente sobre a possibilidade de terceirização, como o art. 455 da CLT, a Lei n° 

6.019/1974 que trata sobre o trabalho temporário, e a Lei n° 7.102/1983, que trata 

sobre os serviços de vigilância. 

O segundo capítulo, irá abordar sobre a Súmula n° 331 do TST, que versa sobre 

o contrato de prestação de serviços, preocupando-se com o trabalhador, delimitando 

a terceirização de forma lícita, permitindo somente a atividade-meio, onde será 

analisado cada item da referida Súmula, bem como, irá explicar sobre o que é a 

atividade-fim e atividade-meio. 

O terceiro capítulo irá tratar sobre a Lei n° 13429/2017, observando suas 

propostas para o mercado de trabalho, que traz a legalização da terceirização da mão 

de obra na atividade-fim e ainda observará as opiniões dos prós e contras em relação 

à terceirização de forma ilimitada. 

O quarto capítulo, analisará o Projeto de Lei 4.330/04 que ainda está em trâmite 

no Congresso Nacional, aguardando a apreciação do Senado Federal, onde  
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regulamenta sobre os contratos de prestação de serviços e as relações de trabalho 

que dele decorrem. 

O quinto e último capitulo traz à tona as consequências que a terceirização 

proporciona, sendo uma situação preocupante, uma vez que a proposta de 

terceirização generalizada implica em um novo padrão de relação de emprego, muito 

mais frágil, precário e progressivamente desconstrutor de direitos, onde só se 

beneficia a classe empregadora, esquecendo, portanto, dos trabalhadores e tudo 

aquilo que foi conquistado ao longo da história por eles. 

Diante disso, é preciso adequar a responsabilidade das empresas que utilizam 

os serviços terceirizados, além de buscar a proteção aos direitos que o ordenamento 

jurídico confere aos trabalhadores e o equilíbrio social. 
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2 HISTÓRIA GERAL DO DIREITO DO TRABALHO 
 

Inicialmente, para melhor entendimento do tema, é necessário estudar 

brevemente sobre como surgiu o Direito do Trabalho, que nasceu como um 

instrumento regulador das relações de trabalho em virtude da necessária  intervenção 

do Estado. 

Na Idade Antiga, a primeira forma de trabalho que se teve conhecimento foi a 

escravidão, onde o trabalhador era considerado como um objeto, uma coisa, que  não 

tinha nenhum direito, quanto mais trabalhista. O único direito que o escravo tinha, era 

o direito de trabalhar. O trabalho apresentava um sentido negativo, sendo visto como 

um castigo físico no pensamento clássico grego, e não como uma realização pessoal. 

(GARCIA, 2015, p.29). 

Na Idade Média, aos poucos o trabalho escravo foi se tornando uma mão-de- 

obra mais personificada, onde surgiu a servidão. No feudalismo, os senhores feudais 

davam proteção militar e política aos servos, que não tinham liberdade. Em troca 

disso, os servos deveriam prestar serviços aos senhores feudais, o serviço consistia 

em entregar parte da produção rural a eles. (GARCIA, 2015, p.30). 

Em um momento posterior, surtiram as corporações de oficio onde existiam três 

níveis hierárquicos, como sendo: os mestres, os companheiros e os aprendizes. O 

autor Gustavo Filipe Barbosa Garcia explica essas três modalidades: 

 
Os mestres eram proprietários das oficinas, já tendo sido aprovados na 
confecção de uma obra mestra. Os companheiros eram trabalhadores livres 
que recebiam salários dos mestres, tratando-se de grau intermediário surgido 
no século XIV. Os aprendizes eram menores que recebiam dos mestres o 
ensinamento metódico do oficio ou profissão, podendo passar ao grau de 
companheirismo se superassem as dificuldades dos ensinamentos (2015, 
p.30). 

 
 

 
Na Idade Moderna, após muitos desmandos cometidos pelos mestres, diante 

das formas injustas de um companheiro passar a condição de mestre, veio o Edito de 

Turgot, em 1776, extinguindo as corporações, contudo algumas foram mantidas 

devido as pressões exercidas pelos mestres. Até que surgiu a Lei Chapelier em 1791, 

a qual pôs fim às corporações definitivamente (BARROS, 2007, p.58). 

Na Idade Contemporânea, surge a Revolução Francesa reconhecendo o direito 

de liberdade e igualdade, acreditando na existência de um direito voltado para 
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os trabalhadores. No liberalismo, o Estado não devia intervir na área econômica. Na 

realidade, o Direito do Trabalho surge com a sociedade industrial e o trabalho 

assalariado (GARCIA, 2015, p.30). 

No século XVIII, iniciou-se a Revolução Industrial que ofereceu a base 

econômica para que o Direito Trabalhista viesse a surgir 

 

com a descoberta da máquina a vapor como fonte de energia, substituindo  a 
força humana. A necessidade de pessoas para operar as máquinas a vapor 
e têxteis impôs a substituição do trabalho escravo, servil e corporativo pelo 
trabalho assalariado (GARCIA, 2015, p. 31). 

 
 

 
Ainda sobre o surgimento do direito do trabalho, Amauri Mascaro Nascimento 

e Sônia Mascaro Nascimento afirmam: 

 
O direito do trabalho surgiu como consequência da questão social que foi 

precedida pela Revolução Industrial do século XVIII e da reação humanista 
que se propôs a garantir ou preservar a dignidade do ser humano ocupado 
no trabalho das industrias, que, com o desenvolvimento da ciência, deram 
nova fisionomia ao processo de produção de bens da Europa e em outros 
continentes (2014, p 36). 

 
 

 
A evolução gerada pela Revolução Industrial ocasionou um alto índice de 

desemprego, haja vista, que as pessoas não estavam qualificadas para operar 

aquelas máquinas. As condições de trabalho eram péssimas, tanto para homens, 

quanto para mulheres e crianças, com a exploração e excessivas jornadas de 

trabalho. Deste modo, aos poucos os trabalhadores foram se organizando em classes 

para reivindicarem melhores condições de trabalho, inclusive salariais. 

Assim, houve a necessidade do Estado intervir nas relações de trabalho, 

assegurando melhores condições aos trabalhadores, impondo limitações à liberdade 

das partes, por meio de legislação proibitiva de abusos do empregador, como forma 

de preservar a dignidade do homem no trabalho. (GARCIA, 2015, p.31). 

Acerca dos principais marcos da história do Direito do Trabalho, Mauricio 

Godinho Delgado explica: 

 
No que diz respeito ao Direito do Trabalho dos principais países capitalistas 
ocidentais, os autores tendem a construir periodizações que guardam alguns 
pontos fundamentais em comum. Um desses marcos fundamentais está no 
“Manifesto Comunista”, de Marx e Engels, em 1848. Outros dos 
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marcos que muitos autores tendem a enfatizar está, em contrapartida, na 
Encíclica Católica Rerum Novarum, de 1891. Um terceiro marco usualmente 
considerado relevante pelos autores reside no processo da Primeira Guerra 
Mundial e seus desdobramentos, como, por exemplo, a formação da OIT – 
Organização Internacional do Trabalho (1919) e a promulgação da 
Constituição Alemã de Weimar (1919). As duas constituições mencionadas 
foram, de fato, pioneiras na inserção em texto constitucional de normas 
nitidamente trabalhistas ou, pelo menos, pioneiras no processo jurídico 
fundamental de constitucionalização do Direito do Trabalho, que seria uma 
das marcas distintivas do século XX (2015, p.97 e 98). 

 
 

 
Além desses  principais  marcos  citados  acima,  em  1927,  na  Itália,  surge a 

Carta del Lavoro, instituindo o sistema corporativista, o qual visava organizar a 

economia em torno do Estado, promovendo o interesse nacional, havendo uma certa 

interferência estatal na relação trabalhista, regulando tudo. Após a Segunda Guerra 

(1939-1945), houve a criação da Organização das Nações Unidas (ONU). Em 1948, 

houve a Declaração Universal dos Direitos Humanos, prevendo, diversos direitos  aos 

trabalhadores, dentre eles, uma jornada de trabalho razoável, remuneração das férias, 

repouso etc. (GARCIA, 2015, p.33). 

Para concluir, Gustavo Filipe Barbosa Garcia afirma: 
 

O sistema capitalista, por sua própria natureza, acarreta a necessidade de 
que certas limitações e exigências sejam fixadas no que se refere à utilização 
do trabalho humano, especialmente quanto àqueles que não detêm os meios 
de produção. O Direito do Trabalho, desse modo, exerce o relevante papel 
de assegurar patamares mínimos de dignidade e justiça social, impedindo 
que a busca pela obtenção de lucros e a concorrência acabem impondo níveis 
inaceitáveis de exploração do trabalho humano, em afronta aos valores 
magnos da liberdade, justiça, solidariedade e bem comum (2015, p.33). 

 
 
 

Constata-se, porém, que o Direito do Trabalho foi um avanço para a história da 

humanidade, tendo em vista, que os níveis sociais se perpetuaram de maneira 

aceitável, garantindo condições mínimas de vida aos trabalhadores, tutelando a 

dignidade da pessoa humana, sem desacatar os valores magnos para a sociedade e 

também, evitando abusos para aqueles que não detinham o poder econômico. Isto 

posto, observa-se que o Direito do Trabalho exerceu um papel fundamental ao 

assegurar os direitos trabalhistas, trazendo o bem-estar da coletividade e progresso 

das instituições. 

https://jus.com.br/tudo/direitos-humanos
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2.1 História do Direito do Trabalho no Brasil 
 

Primeiramente, as Constituições Brasileiras tratavam somente sobre a forma 

do Estado e o sistema de governo. Posteriormente, passaram a versar sobre todos os 

ramos do Direito e especialmente o Direito do Trabalho, como ocorre na Constituição 

atual. 

Seguindo o liberalismo, a Constituição de 1824, apenas aboliu as corporações 

de ofício (art.179, n. 25), pois deveria haver liberdade de exercício de profissões. No 

Brasil, o trabalho escravo esteve presente até a Lei Áurea de 13 de maio de 1988, 

assinada pela princesa Isabel, onde decretava o fim da escravatura (GARCIA, 2015, 

p. 33). 

Para Mauricio Godinho Delgado, o marco inicial da História do Direito do 

Trabalho brasileiro de fato foi a Lei Áurea, sendo muito importante na primeira fase 

deste ramo no Brasil, que se estendeu de 1888 a 1930, ainda que afastada de 

qualquer característica jus trabalhista. 

Neste sentido: 
 

É que ela cumpriu papel relevante na reunião dos pressupostos à 
configuração desse novo ramo jurídico especializado. De fato, constituiu 
diploma que tanto eliminou da ordem sociojurídica relação de produção 
incompatível com o ramo trabalhista (a escravidão), como, em consequência, 
estimulou a incorporação pela prática social da fórmula então revolucionária 
de utilização da força de trabalho: a relação de emprego. (DELGADO, 2015, 
p. 111). 

 
 

 
Ainda sobre o aparecimento do Direito do Trabalho no Brasil, Alice Monteiro de 

Barros relaciona as fases do primeiro período mais significativo do Direito do Trabalho 

brasileiro: 

 
De 1888 à Revolução de 1930, com os diplomas legislativos de maior 
relevância, que são: em 1903, lei sobre sindicalização dos profissionais da 
agricultura; de 1907, lei sobre sindicalização dos trabalhadores urbanos; de 
1916 o Código Civil, com o capítulo sobre locação de serviços, 
regulamentando a prestação de serviços de trabalhadores de 1923 é a Lei 
Elói Chaves, disciplinando a estabilidade no emprego conferida aos 
ferroviários que contassem dez ou mais anos de serviço junto ao mesmo 
empregador, instituto, mais tarde, estendido a outras categorias em 1930 cria-
se o Ministério do Trabalho (2010, p. 69). 
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Percebe-se que é uma característica desse período a presença de um 

movimento operário, ainda sem profunda e constante capacidade de organização e 

pressão, quer pela incipiência de seu surgimento e dimensão no quadro econômico- 

social da época, quer pela influência anarquista hegemônica no segmento mais 

mobilizado de suas lideranças próprias (DELGADO, 2015, p. 112). 

O segundo período importante nessa evolução histórica do Direito do Trabalho, 

remete-se à fase da institucionalização ou oficialização, que surge em 1930 e se 

encerra em 1945 com o fim do governo de Getúlio Vargas, entretanto tem seus efeitos 

estendidos até a Constituição da República de 1988. 

Assim, Mauricio Godinho Delgado explica: 
 

A fase de institucionalização do Direito do Trabalho consubstancia em seus 
primeiros treze a quinze anos (ou pelo menos até 1943, com  a Consolidação 
das Leis do Trabalho), intensa atividade administrativa e legislativa do 
Estado, em consonância com o novo padrão de gestão sociopolítica que se 
instaura no país com a derrocada, em1930, da hegemonia exclusivista do 
segmento agroexportador do café (2015, p. 114). 

 
 

Observa-se que, no curso da história brasileira, o diploma mais importante para 

a disciplina foi a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) em 1943, a qual reuniu a 

esparsa legislação trabalhista existente em um único diploma normativo. 

Após esse período, surgem as primeiras constituições que se ocuparam do 

instituto de Direito do Trabalho. No Brasil, a Constituição do Império de 1824 limitou- 

se a assegurar a liberdade do trabalho, ao passo que a Constituição Republicana de 

1891 assegurou a liberdade de associação. Por sua vez, a Constituição de 1934 foi  a 

primeira a tratar de Direito do Trabalho no Brasil, assegurando maior liberdade e 

autonomia aos sindicatos, tendo sido seguida pela Carta de 1937. 

A Constituição de 1946 retomou as diretrizes democráticas de 1934. A 

Constituição de 1967, por seu turno, assegurava a inviolabilidade dos direitos 

concernentes à vida, à liberdade, à segurança, e à propriedade. Finalmente, a 

Constituição da República de 1988, assegurou de modo expresso os direitos sociais 

dos empregados urbanos e rurais em seu artigo 7º (BARROS, 2010, p. 70/77). 

Por fim, verifica-se que a Constituição de 1988 manifesta uma nova fase do 

Direito do Trabalho no Brasil, mais democrática, dedicando especial atenção aos 

direitos trabalhistas, valorizando a participação dos trabalhadores nas negociações 

coletivas e a importância dos sindicatos, buscando, assim, tal qual a Consolidação 
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das Leis do Trabalho, equiparar e equilibrar as relações de trabalho, em face da 

carência do empregado perante o empregador. 

 
 
 

2.2 Definição e finalidade da terceirização no Brasil 
 

A terceirização é a forma de organização estrutural que permite uma empresa 

transferir a outra suas atividades-meio, proporcionando maior disponibilidade de 

recursos para sua atividade-fim. (Dicionário Eletrônico Houaiss, apud, CORTEZ, 2015, 

p. 13). 

Nas palavras de Mauricio Godinho Delgado: 
 
 

A expressão terceirização resulta de neologismo oriundo da palavra  terceiro, 
trazendo a figura do intermediário. Não se trata, seguramente, de terceiro, no 
sentido jurídico, como aquele que é incomum a certa relação jurídica entre 
duas ou mais partes. O termo terceirização foi incorporado pela área de 
administração de empresas, fora da cultura do Direito, objetivando destacar 
a descentralização entre empresas, um terceiro à empresa. (2015, p. 473). 

 
 

Gustavo Filipe Barbosa Garcia, afirma que a terceirização pode ser entendida 

como uma transferência de certas atividades periféricas do tomador de serviços, 

passando a ser exercidas por empresas distintas e especializadas (2015, p. 369). 

A terceirização trabalhista na visão empreendedora atual é uma realidade  que 

não se pode desprezar. Neste contexto, pode-se dizer que o trabalhador é contratado 

por uma determinada empresa prestadora de serviços, essa mesma empresa estipula 

e mantém contrato de prestação de serviços com a empresa tomadora de serviços, a 

qual receberá do trabalhador a sua mão de obra, porém, as questões jurídicas e 

relacionais referentes à relação de trabalho estarão dirimidas entre a tomadora de 

serviços e a prestadora, prática que é objeto de pertinentes discussões. 

Dessa forma, a terceirização separa a relação econômica de trabalho da 

relação jurídica de trabalho, ou seja, não haverá laços trabalhistas entre o trabalhador 

terceirizado e a empresa contratante. Independe se o trabalhador está prestando 

serviços para a empresa tomadora, pois é uma relação trilateral que envolve o 

trabalhador, a empresa prestadora e a tomadora de serviços. 
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O vínculo entre o tomador (quem terceirizou alguma de suas atividades) e a 

empresa prestadora decorre de outro contrato, de natureza civil ou comercial, cujo 

objeto é a prestação do serviço empresarial (GARCIA, 2015, p.369). 

Mauricio Godinho Delgado explica ainda: 
 

Para o Direito do Trabalho terceirização é o fenômeno pelo qual se dissocia 
a relação econômica de trabalho da relação jus trabalhista que lhe seria 
correspondente. Por tal fenômeno insere-se o trabalhador no processo 
produtivo do tomador de serviços sem que se estendam a este os laços jus 
trabalhistas, que se preservam fixados com uma entidade interveniente. A 
terceirização provoca uma relação trilateral em face da contratação de força 
de trabalho no mercado capitalista: o obreiro, prestador de serviços, que 
realiza suas atividades materiais e intelectuais junto à empresa tomadora de 
serviços; a empresa terceirizante, que contrata este obreiro, firmando com 
serviços, que recebe a prestação de labor, mas não assume a posição 
clássica de empregadora desse trabalho envolvido (2015, p.473). 

 
 

Entretanto, observa-se que a terceirização destaca um panorama diverso da 

relação jurídica tradicional, considerando que a relação jurídica bilateral tem como 

elemento somente o empregado e o empregador, que da mesma forma tem o papel 

de tomador do serviço prestado, sendo que na terceirização o empregado da empresa 

prestadora presta serviços ao tomador. 

Também, fica claro que a procura por este tipo de prestação, visa a economia 

de custos e recursos da empresa, que reduz sua folha de pagamento, poupando seu 

setor de Departamento Pessoal, uma vez que eventuais discordâncias serão 

debatidas com a empresa prestadora. A empresa que terceiriza objetiva diminuir sua 

estrutura operacional e simplificar sua administração, sendo assim uma forma de 

prestação de serviço, na qual surgiu com o propósito de facilitar o negócio. 

Mesmo com essa facilidade, o sistema jurídico estabelece limites à 

terceirização. Sobre essas restrições, Mauricio Godinho Delgado explica: 

 
Os limites da Constituição ao processo terceirizante situam-se no sentido de 
seu conjunto normativo, quer nos princípios, quer nas regras assecutórios da 
dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) da valorização do trabalho e 
especialmente do emprego (art. 1º, III, combinado com art. 170, caput), da 
busca de construção de uma sociedade livre e justa e solidaria (art. 3º, I), do 
objetivo de erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 
sociais (art. 3º, III), da busca da promoção do bem de todos, sem preconceito 
de origem, raça, sexo, cor, idade, e quaisquer outras formas de discriminação 
(art. 3º, IV) (2015, p. 484). 

 
Ainda sobre o tema em tela, explica Julpiano Chaves Cortez: 
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No setor privado, a terceirização, para os empregadores, significa de forma 
de administração da administração da empresa, na busca constante da 
redução dos custos de produção; já para os empregados terceirizados, 
terceirização significa forma de exclusão, fator de discriminação e 
precarização das condições de trabalho, com lesão aos valores sociais do 
labor e a dignidade do trabalhador (2015, p.16). 

 
Vale destacar que os preceitos da justiça, da dignidade da pessoa humana,  da 

proteção ao trabalhador e o valor do trabalho não devem sofrer relativização em face 

da lógica do mercado de trabalho, preocupado com resultados econômicos e 

financeiros, ou seja, lucro. O Estado em sua função de agente regulador deve zelar 

por estas garantias, além de promover o bem-estar social. 
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3 COMENTÁRIOS À SÚMULA 331 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 
 

No Brasil, não existia normas ou leis que tratassem especificamente sobre a 

terceirização trabalhista, tendo somente leis esparsas, que tratavam brevemente 

sobre a possibilidade de terceirização, como o art. 455 da CLT, a Lei n° 6.019/1974 

que trata sobre o trabalho temporário e a Lei n° 7.102/1983, que trata sobre os serviços 

de vigilância. 

Dessa forma, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) através da Súmula n° 331, 

se preocupou em redigir o texto tratando sobre o contrato de prestação de serviços, 

que é um importante instrumento normativo da Terceirização Trabalhista. 

A referida Súmula estabelece a terceirização de forma licita e ilícita, gerando 

assim efeitos jurídicos específicos. A terceirização será ilícita quando não atender os 

pressupostos estabelecidos pela Sumula n° 331 do TST. 

Vejamos: 
 

I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-
se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso    de    
trabalho    temporário    (Lei    nº    6.019,    de   03.01.1974). 
II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, 
não gera vínculo de emprego com os órgãos da Administração Pública 
direta, indireta  ou fundacional (art.  37, II, da CF/1988). 
III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de  
serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de conservação e 
limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio  
do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. 
IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do  
empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços 
quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação 
processual e  conste  também do título  executivo   judicial. 
V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta 
respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso 
evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei 
n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento  
das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como 
empregadora.  A  aludida  responsabilidade  não   decorre  de mero 
inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa 
regularmente contratada. 
VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as 
verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação 
laboral. 

 

 
Observa-se que a Súmula n° 331 delimitou as ações de terceirização, tendo em 

vista que os poderes legislativo e executivo se mantiveram omissos diante da 

regulamentação da prática da terceirização trabalhista. Todavia, o enunciado exposto  

não foi  o  suficiente  para resolver  todos os  conflitos que  a  Terceirização 
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causava nas mais complexas e diversas formas. Vale ressaltar que o enunciado n° 

331 do TST foi regulamentado para aperfeiçoar e revisar a Súmula 256 da própria 

colenda Corte. 

Primeiramente, analisando o item I da referida súmula, observa-se que ele se 

preocupa em impedir a prática da marchandage do trabalho, constitucionalmente 

proibida pela Carta Magna de 1988, em seus artigos 5°, 6° e 7°, que veda a 

contratação por empresa interposta, que obtém lucro através da mão de obra e 

também por contrariar o princípio da dignidade da pessoa humana e outros  princípios 

fundamentais para o Direito do Trabalho. 

Porém, permite a contratação por empresa interposta somente nos casos de 

trabalho temporário, onde a Lei 6.019/74 regulamenta sobre esta questão. Dessa 

forma a contratação que desobedece este item, é ilícita, pois acarreta a formação de 

vínculo empregatício diretamente com o tomador de serviços, típica da intermediação. 

Nesse contexto, Sérgio Pinto Martins entende que no caso de trabalho 

temporário, regulado pela Lei n. 6.019/74, a contratação de trabalhadores por empresa 

interposta não é ilegal por si só. A ilegalidade estaria vinculada, na  verdade, à 

existência de fraude, quando o objetivo da intermediação seria apenas o de frustrar a 

aplicação da lei trabalhista, caso em que o vínculo empregatício se formaria 

diretamente com o tomador de serviços. (MARTINS, apud, CORTEZ. 2015, p. 62). 

O professor César Reinaldo Offa Basile, explica que no Direito do Trabalho a 

utilização de trabalhadores por meio de merchandage é ilegal, formando-se vínculo 

empregatício diretamente com o tomador, salvo no caso de trabalho temporário  (Lei 

n. 6.019/74). Contudo, em se tratando de serviços especializados ligados à atividade-

meio, desde que sem pessoalidade e subordinação direta, o vínculo civil entre a 

empresa tomadora e a empresa prestadora será considerado lícito. (2010, p. 78). 

Já o item II, diz respeito à terceirização no campo da Administração Pública. A 

Constituição Federal Brasileira de 1988 estabelece em seu artigo 37, caput, que a 

Administração Pública como um todo deverá obedecer aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
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Ainda no mesmo artigo, o inciso II estabelece que a posse de cargo ou emprego 

público depende da aprovação prévia em concurso público de provas ou  de provas e 

títulos, afastando assim, qualquer vínculo empregatício entre o trabalhador e a 

Administração Pública mediante empresa interposta, direta e indiretamente. 

O item III afirma que a terceirização de atividade-meio será mais frequente nas 

áreas de limpeza, vigilância e conservação, o que é comum de se verificar no  dia a 

dia, nas funções de servente, segurança, porteiro, zelador, jardineiro etc. 

O enunciado 331 do TST trouxe também em seu item IV a possibilidade de 

responsabilização subsidiária da empresa contratante, pelos créditos trabalhistas do 

terceirizado quando observada a inadimplência da empresa terceira. Para Márcio Túlio 

Viana, a Súmula optou por uma solução de meio termo, compondo o fato do 

inadimplemento com o efeito da subsidiariedade para as terceirizações em geral 

(VIANA, apud, CORTEZ, 2015, p. 51). 

Sobre a responsabilidade subsidiária não há previsão legal visto que a  mesma 

baseia-se no elemento culpa: in eligendo ou in vigilando. 

Julpiano Chaves Cortez explica: 
 
 

Na terceirização trabalhista há culpa in eligendo, quando a empresa tomadora 
escolhe como prestadora de serviços uma empresa que não tem idoneidade 
econômico-financeira e que não cumpre com as suas  obrigações legais, ou 
melhor, há culpa in eligendo quando há má escolha  da empresa prestadora 
de serviços. 
A culpa será in vigilando quando a empresa tomadora não fiscaliza a empresa 
prestadora de serviços, quanto ao correto cumprimento das obrigações 
trabalhistas. (2015, p. 51) 

 
 

Em outras palavras, pode-se dizer que a empresa contratante será responsável 

de responder pelos danos causados ao trabalhador se a empresa prestadora ficar 

inadimplente, não conseguindo satisfazer os créditos dos trabalhadores. 

Em contrapartida, o item V versa que se a empresa contratante for integrante 

da Administração Pública Direta ou Indireta: 

 

a responsabilidade pelas obrigações trabalhistas só será transferida quando 
ficarem   demonstradas,  além   da  inadimplência  do  empregador  direto,   a 
culpa  in  vigilando (falta  de fiscalização  do  cumprimento das obrigações 



23 
 

 
 

 

trabalhistas) ou/e a culpa in eligendo (má escolha da prestadora de  
serviços) da entidade. (TUNHOLI, 2013). 

 
 

Finalmente, o item VI trata sobre a responsabilidade de forma estendida. “A 

responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas 

decorrentes de condenação referentes ao período da prestação laboral”. (CORTEZ, 

2015, p.51). A responsabilização das verbas contratuais não é de caráter 

personalíssimo, ou seja, a empresa tomadora também ficará responsável pelos 

encargos trabalhistas, tais como as multas dos artigos 467 e 477 da CLT e 40% do 

FGTS, se a empresa prestadora não cumprir com as obrigações. 

Quer dizer que o empregado terceirizado fica garantido, pois caso a empresa 

prestadora descumprir com as obrigações, a responsabilidade será da empresa 

tomadora pelas verbas trabalhistas dos empregados, pois foi a mesma que se 

beneficiou dos serviços do trabalhador. 

Contudo, é possível concluir que o enunciado 331 do TST visava garantir os 

preceitos trabalhistas, no que tange à terceirização, seja nos contratos de empresa 

privada ou seja no de entes públicos. 

 

3.1 Atividade-fim 
 
 

A terceirização como atividade-fim é aquela que desenvolve as atividades 

principais para as quais a empresa se estabeleceu para cumprir, isto é, a empresa 

deve explorar a sua finalidade específica no seu ramo de atividade, geralmente 

expresso no contrato social e conhecido por seus consumidores. O autor Julpiano 

Chaves Cortez, reitera que a atividade finalística é “a atividade principal, essencial  ou 

preponderante justificadora da constituição da empresa” (2015, p. 61). 

A Súmula n° 331 do TST proíbe a terceirização na atividade-fim, como já 

explicado anteriormente. Segundo a tal súmula, a empresa prestadora de serviços não 

poderia exercer a atividade principal da empresa tomadora. Neste sentido, a 

Consolidação das Leis Trabalhistas em seu artigo 581, § 2° entende que a atividade 

principal é a “que caracteriza a unidade de produto, operação ou objetivo final, para 

cuja obtenção todas as demais atividades convirjam, exclusivamente, em regime de 

conexão funcional”. (BRASIL, 1943). 
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Conhecendo o conceito de atividade-fim, serão analisadas as divergências que 

existem entre doutrinadores em relação à terceirização da atividade-fim. 

Acerca da viabilidade da terceirização, tem-se que: 
 
 

É possível a terceirização na atividade-fim da empresa, assegura Sérgio Pinto 
Martins, pois não existe lei que proíba. O que não é proibido é permitido. Na 
prática, essa terceirização já é realizada pela indústria automobilística desde 
1950 e, atualmente, na própria linha de montagem, sem que ninguém tenha 
dito que é ilícita. Entretanto, a Sumula n° 331 do TST só considera lícita a 
terceirização na atividade meio. (MARTINS, apud CORTEZ, 2015, p.62). 

 
 

Sobre a inviabilidade: 
 

Em contrapartida, a própria Constituição Federal de 1988, segundo Gabriela 
Neves Delgado e Helder Santos Amorim, por sua lógica conceitual e 
estrutural e por vários de seus princípios e regras jurídicas, rejeita 
manifestamente a terceirização em atividades finalísticas de empresas e 
entes públicos. E apenas por exceção, em caráter e  abrangência firmemente 
restrito, admite a terceirização em atividade-meio da entidade tomadora. 
(DELGADO; AMORIM, apud, CORTEZ, 2015, p. 62/63). 

 
 

Sobre estes dois pontos, com base na Constituição Federal de 1988, o autor 

que acredita na possibilidade da viabilização da terceirização da atividade-fim, alega 

que a Carta Magna aponta a admissibilidade em seu artigo 5°, inciso II. Já aqueles 

autores que acreditam na impossibilidade da viabilização, alegam que a CF/1988 

desconsidera esse tipo de terceirização, permitindo somente a terceirização na 

atividade-meio, ou seja, cada um interpreta a Lei Maior de maneira diferente. 

A CLT, em seu artigo 455, só permitia a terceirização trabalhista na atividade- 

fim quando se tratava de subempreitada. 

Conforme preceitua o artigo referido, observa-se: 
 
 

Art. 455. Nos casos de subempreitada responderá o subempreiteiro pelas 
obrigações derivadas de contrato de trabalho que celebrar, cabendo, todavia, 
aos empregados, o direito de reclamação contra o empreiteiro principal pelo 
inadimplemento daquelas obrigações por parte do primeiro. Parágrafo único 
– Ao empreiteiro principal fica ressalvada, nos termos da lei civil, ação 
regressiva contra o subempreiteiro e a retenção de importância a este 

devidas, para garantia das obrigações previstas neste artigo. (BRASIL, 1943) 

 

 
O autor Julpiano Chaves Cortez explica que a subempreitada é uma 

subcontratação, forma de terceirização na atividade-fim. O art. 455 da CLT é voltado 
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para o empreiteiro (tomador de serviços) e o subempreiteiro (prestador de serviços). 

(2015, p. 123). 

 
 

 
3.2 Atividade-meio 

 
 

Após o entendimento sobre a atividade-fim, é preciso entender também a 

atividade-meio, “pode ser compreendida como aquela útil para a realização  do objeto 

social” (BASILE, 2010, p. 78). Melhor dizendo, a terceirização aplicada como 

atividade-meio não se relaciona diretamente com a atividade-fim, pois são atividades 

acessórias das principais praticadas pela empresa. 

O autor Gustavo Filipe Barbosa Garcia explica que atividade-meio é aquela  de 

mero suporte, que não integra o núcleo, ou seja, a essência das atividades 

empresariais do tomador, sendo atividade-fim, portanto, aquela que a compõe. (2015, 

p.373). 

Sabe-se que as atividades-meio normalmente terceirizadas são os serviços  de 

limpeza, segurança, vigilância entre outros e isso se deve a súmulas e artigos de Lei 

esparsos, somados com Jurisprudências do TST que autorizavam este tipo de 

contrato, antes mesmo da aprovação do PL 4.302/98. 

A título de exemplo, podemos falar no caso de uma loja de comércio de roupas. 

A atividade principal desta loja é vender roupas, desse modo, os serviços praticados 

pela gerente, balconistas e caixas estão diretamente ligados com a atividade principal 

da empresa. Em contrapartida, os serviços praticados pela faxineira, pela vigilância, 

que ali cumpre jornada regular, estão indiretamente ligados à atividade principal da 

empresa, pois são serviços necessários, mas não os mais importantes. 
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4 A PROPOSTA DE TERCEIRIZAÇÃO ILIMITADA, O TRABALHO TEMPORÁRIO 

E COMENTÁRIOS À LEI N° 13429/2017 

 
O Projeto de Lei 4.302/98, sancionado no dia 22 de março de 2017 pelo 

Presidente da República Michel Temer, hoje transformado na Lei Ordinária 

13429/2017, libera a terceirização tanto nas atividades-meio, como nas atividades- 

fim, sem fazer diferenciação entre elas, onde até o momento só era permitido a 

terceirização na atividade-meio. Além disso, esta lei altera os dispositivos da Lei n° 

6.019/74 que trata sobre o trabalho temporário nas empresas, permitindo a 

terceirização ilimitada neste tipo de contrato. 

A primeira versão da redação foi enviada ao Congresso em 1998, época em 

que o Fernando Henrique Cardoso era o Presidente da República, onde aguardou 

votação da Câmara até o ano de 2002. A primeira versão do texto foi reformada, tendo 

agora a redação final: 

 
Art. 1º Os arts. 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 9º, 10, o parágrafo único do art. 11 e o art. 
12 da Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, passam a vigorar com a seguinte 
redação: “Art. 1º As relações de trabalho na empresa de trabalho temporário, 
na empresa de prestação de serviços e nas respectivas tomadoras de serviço 
e contratante regem-se por esta Lei. Art. 2º Trabalho temporário é aquele 
prestado por pessoa física contratada por uma empresa de trabalho 
temporário que a coloca à disposição de uma empresa tomadora de serviços, 
para atender à necessidade de substituição transitória de pessoal 
permanente ou à demanda complementar de  serviços. § 1º É proibida a 
contratação de trabalho temporário para a substituição de trabalhadores em 
greve, salvo nos casos previstos em lei. § 2º Considera-se complementar a 
demanda de serviços que seja oriunda de fatores imprevisíveis ou, quando 
decorrente de fatores previsíveis, tenha natureza intermitente, periódica ou 
sazonal. Art. 4º Empresa de trabalho temporário é a pessoa jurídica, 
devidamente registrada no  Ministério do Trabalho, responsável pela 
colocação de trabalhadores à disposição de outras empresas 
temporariamente. Art. 5º Empresa tomadora de serviços é a pessoa jurídica 
ou entidade a ela equiparada que celebra contrato de prestação de trabalho 
temporário com a empresa definida no art. 4º desta Lei. Art. 6° São requisitos 
para funcionamento e registro da empresa de trabalho temporário no 
Ministério do Trabalho: a) (revogada); b) (revogada); c) (revogada); d) 
(revogada); e) (revogada); f) (revogada); I - prova de inscrição no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da Fazenda; II - prova do 
competente registro na Junta Comercial da localidade em que tenha sede; III 
- prova de possuir capital social de, no mínimo, R$ 100.000,00 (cem mil reais).  
Parágrafo único. (Revogado).”  

 
Inicialmente, é explicado sobre o que é o trabalho temporário, logo em seguida 

explana sobre o papel da empresa prestadora de serviços e também da empresa 

contratante.
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Exige um capital mínimo da empresa prestadora de serviços de acordo com o 

número de empregados. Ainda, dispõe sobre o contrato celebrado entre as empresas: 

 
 

Art. 9º O contrato celebrado pela empresa de trabalho temporário e a 
tomadora de serviços será por escrito, ficará à disposição da autoridade 
fiscalizadora no estabelecimento da tomadora de serviços e conterá: I - 
qualificação das partes; II - motivo justificador da demanda de trabalho 
temporário; III - prazo da prestação de serviços; IV - valor da prestação de 
serviços; V - disposições sobre a segurança e a saúde do trabalhador, 
independentemente do local de realização do trabalho. § 1º É 
responsabilidade da empresa contratante garantir as condições de 
segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for 
realizado em suas dependências ou em local por ela designado. § 2º A 
contratante estenderá ao trabalhador da empresa de trabalho temporário o 
mesmo atendimento médico, ambulatorial e de refeição destinado aos seus 
empregados, existente nas dependências da contratante, ou local por ela 
designado. § 3º O contrato de trabalho temporário pode versar sobre o 
desenvolvimento de atividades-meio e atividades-fim a serem executadas  na 
empresa tomadora de serviços. 

 
 

 

Assevera, que a empresa contratante será responsável em garantir a 

segurança, higiene e salubridade aos funcionários terceirizados quando estes 

trabalharem na empresa ou em outro local que a mesma tenha designado, e ainda 

terá que tratar os trabalhadores terceirizados sem fazer distinção dos empregados  da 

empresa, ou seja, dar acesso ao refeitório, atendimento médico e ambulatorial 

igualmente. Ademais, sanciona a terceirização trabalhista nas atividades-fim, logo, 

poderá ser terceirizado a atividade principal que a empresa exerce. 

 
Art. 10. Qualquer que seja o ramo da empresa tomadora de serviços, não 
existe vínculo de emprego entre ela e os trabalhadores contratados pelas 
empresas de trabalho temporário. § 1º O contrato de trabalho temporário, com 
relação ao mesmo empregador, não poderá exceder ao prazo de cento e 
oitenta dias, consecutivos ou não. § 2º O contrato poderá ser prorrogado por 
até noventa dias, consecutivos ou não, além do prazo estabelecido no § 1º 
deste artigo, quando comprovada a manutenção das condições que o 
ensejaram. § 3º O prazo previsto neste artigo poderá ser alterado mediante 
acordo ou convenção coletiva. § 4º Não se aplica ao trabalhador temporário, 
contratado pela tomadora de serviços, o contrato de experiência previsto no 
parágrafo único do art. 445 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. § 5º O 
trabalhador temporário que cumprir o período estipulado nos §§ 1º e 2º deste 
artigo somente poderá ser colocado à disposição da mesma tomadora de 
serviços em novo contrato temporário, após noventa dias do término do 
contrato anterior. § 6º A contratação anterior ao prazo previsto no § 5º deste 
artigo caracteriza vínculo empregatício com a tomadora. § 7º A contratante  é 
subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao 
período  em  que  ocorrer  o  trabalho  temporário,  e  o  recolhimento     das 
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contribuições previdenciárias observará o disposto no art. 31 da Lei  nº 8.212, 
de 24 de julho de 1991. Art. 11. ............................... Parágrafo único. 
Registrar-se-á na Carteira de Trabalho e Previdência Social do trabalhador 
sua condição de temporário.” 

 
 

 

Como é cediço, a Lei n° 13429/2017 mudou alguns dispositivos da Lei n° 

6.019/74 que versa sobre o trabalho temporário. O tempo máximo de contratação 

agora aumentou o dobro, sendo de 180 dias, prazo este que não poderá ser excedido, 

mas será possível a prorrogação do mesmo por mais 90 dias. O limite deste prazo 

poderá ser alterado por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho. A empresa 

tomadora só poderá contratar o trabalhador temporário novamente, 90 dias após o fim 

do contrato, se o mesmo já tiver cumprido todo o período previsto, inclusive o tempo 

de prorrogação. 

Outrossim, o texto prevê a responsabilidade subsidiaria da empresa tomadora 

de serviços em relação a responsabilidade da empresa prestadora de serviços pelas 

obrigações trabalhistas. Já foi abordado neste trabalho no capítulo anterior, sobre a 

responsabilidade subsidiaria, prevista no item IV da Súmula 331 do TST, na qual a 

empresa contratante só será “obrigada a cumprir com as obrigações, quando a 

empresa prestadora tornar-se inadimplente, ou seja, não tiver bens patrimoniais 

suficientes para saldar os créditos dos trabalhadores”. (CORTEZ, 2015, p.52). 

 
Art. 12. São assegurados ao trabalhador temporário, durante o período em 
que estiver à disposição da empresa tomadora de serviços, os seguintes 
direitos, a serem cumpridos pela empresa de trabalho temporário: a) 
(revogada); b) (revogada); c) (revogada); d) (revogada); e) (revogada); f) 
(revogada); g) (revogada); h) (revogada); I - salário equivalente ao  percebido 
pelos empregados que trabalham na mesma função ou cargo da tomadora; II 
- jornada de trabalho equivalente à dos empregados que trabalham na mesma 
função ou cargo da tomadora; III - proteção previdenciária e contra acidentes 
do trabalho a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). § 1º 
(Revogado). § 2º (Revogado). § 3º O contrato de trabalho poderá prever, para 
os empregados temporários contratados  por até trinta dias, sistema de 
pagamento direto das parcelas relativas ao Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS), das férias proporcionais e do décimo terceiro salário 
proporcional.” (NR) Art. 2° A Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, passa a 
vigorar acrescida dos seguintes arts. 4°-A, 4°-B,  5°- A, 5º-B, 19-A, 19-B e 19-
C: “Art. 4º-A Empresa prestadora de serviços a terceiros é a pessoa jurídica 
de direito privado destinada a prestar à contratante serviços determinados e 
específicos. § 1º A empresa prestadora de serviços contrata, remunera e 
dirige o trabalho realizado por seus trabalhadores, ou subcontrata outras 
empresas para realização desses serviços. § 2º Não se configura vínculo 
empregatício entre os trabalhadores, ou sócios das empresas prestadoras de 
serviços, qualquer que seja o seu ramo, e a empresa contratante.” 
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As contribuições previdenciárias ficam sob responsabilidade da empresa 

prestadora de serviços. A subcontratação falada no texto da lei também pode ser 

chamada de quarteirizações, onde a empresa prestadora passa a ter autorização para 

contratar outras prestadoras de serviço que realizarão serviços de contratação, 

remuneração e direção do trabalho a ser realizado pelos trabalhadores nas 

dependências da empresa contratante. (BRASIL ECONÔMICO, 2017). 

 
Art. 4º-B São requisitos para o funcionamento da empresa de prestação de 
serviços a terceiros: I - prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica (CNPJ); II - registro na Junta Comercial; III - capital social compatível 
com o número de empregados, observando-se os seguintes parâmetros: a) 
empresas com até dez empregados — capital mínimo de R$ 10.000,00 (dez 
mil reais); b) empresas com mais de dez e até vinte empregados — capital 
mínimo de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); c) empresas com mais de 
vinte e até cinquenta empregados — capital mínimo de R$ 45.000,00 
(quarenta e cinco mil reais); d) empresas com mais de cinquenta e até cem 
empregados — capital mínimo de R$ 100.000,00 (cem mil reais); e e) 
empresas com mais de cem empregados — capital mínimo de R$ 250.000,00 
(duzentos e cinquenta mil reais). 

 
 

 
Determina um escalonamento de acordo com o número de empregados da 

empresa. Para aquelas com dez funcionários, o capital mínimo seria de R$ 10  mil; 

entre 10 e 20, R$ 25 mil; entre 50 e 100 empregados é necessário capital de R$ 100 

mil; e aquelas com mais de 100 funcionários, um capital mínimo de R$ 250 mil é 

exigido. (PIOVESAN, 2017). 

 
Art. 5º-A Contratante é a pessoa física ou jurídica que celebra contrato com 
empresa de prestação de serviços determinados e específicos. § 1º É vedada 
à contratante a utilização dos trabalhadores em atividades distintas daquelas 
que foram objeto do contrato com a empresa prestadora de serviços. § 2º Os 
serviços contratados poderão ser executados nas instalações físicas da 
empresa contratante ou em outro local, de comum acordo entre as partes. § 
3º É responsabilidade da contratante garantir as condições de segurança, 
higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em 
suas dependências ou local previamente convencionado em contrato. § 4º A 
contratante poderá estender ao trabalhador da empresa de prestação de 
serviços o mesmo atendimento médico, ambulatorial e de refeição destinado 
aos seus empregados, existente nas dependências da contratante, ou local 
por ela designado. § 5º A empresa contratante é subsidiariamente 
responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que 
ocorrer a prestação de serviços, e o recolhimento das contribuições 
previdenciárias observará o disposto  no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de 
julho de 1991.” “Art. 5º-B O contrato de prestação de serviços conterá: I - 
qualificação das partes; II - especificação do serviço a ser prestado; III - prazo 
para realização do serviço, quando for  o caso; IV - valor.” “Art. 19-A. O 
descumprimento do disposto nesta Lei sujeita a empresa infratora ao 
pagamento de multa. Parágrafo único. A fiscalização, a autuação e o 
processo de imposição das multas  reger-se-ão 
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pelo Título VII da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.” “Art. 19-B. O disposto nesta Lei 
não se aplica às empresas de vigilância e transporte de valores, 
permanecendo as respectivas relações de trabalho reguladas por legislação 
especial, e subsidiariamente pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.” “Art. 19-C. Os 
contratos em vigência, se as partes assim acordarem, poderão ser 
adequados aos termos desta Lei.” Art. 3ºEsta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

 
 

Para finalizar, o texto repete alguns pontos já falados acima como a 

responsabilidade da empresa de garantir a segurança, higiene e salubridade dos 

trabalhadores, também sobre a responsabilidade subsidiaria da empresa e ainda sobre 

o contrato de prestações de serviços. 

  

4.1 Prós e contras da Terceirização Ilimitada 

 
Sobre a terceirização ilimitada, existem inúmeras divergências entre 

doutrinadores e entidades. Dessa forma, serão analisados os prós e os contras. 

A Folha de São Paulo de 31 de janeiro de 2015, no Caderno A3, na coluna 

Tendências/Debates, registra o entendimento positivo de Claúdio J. D. Sales e 

Richard Lee Hochstetler, de que a terceirização trará melhorias para o mercado de 

trabalho, vejamos: 

 

A análise sobre terceirização não pode apenas se limitar aos efeitos sobre os 
trabalhadores das empresas diretamente afetadas. A análise deve ser ampla 
para avaliar os impactos sobre os consumidores, trabalhadores de outras 
empresas e trabalhadores desempregados que poderiam ter oportunidades 
abertas pela terceirização. Tal ampliação é essencial porque evidencia um 
dos principais benefícios da terceirização: o acirramento da concorrência dos 
processos produtivos atualmente internalizados nas empresas. Essa 
concorrência tende a elevar a eficiência, reduzindo os preços para os 
consumidores, aumentando a produção e como consequência, abrindo novas 
vagas. A pressão competitiva da terceirização também facilita o ingresso de 
novos trabalhadores na prestação de determinados serviços, o que pode 
reduzir o nível de desemprego. (SALES; HOCHSTETLER, apud, CORTEZ, 
2015, p. 25). 

 
 

A Fecomércio-SP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do 

Estado de São Paulo) e outras entidades, também se posicionam a favor da 

terceirização ilimitada: 
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A Entidade considera a terceirização uma realidade mundial e uma peça 
estratégica para a organização produtiva das economias modernas. A falta 
de um regulamento para a contratação de serviços terceirizados no Brasil, 
entretanto, tem gerado conflitos nas relações do trabalho e insegurança 
jurídica para as empresas, fatores negativos para o ambiente de negócios do 
País. A Federação observa que a terceirização faz parte da organização 
produtiva das companhias há muito tempo e que a atividade se intensificou 
com a abertura da economia e a maior inserção das empresas brasileiras nas 
cadeias produtivas globais. (BRASIL ECONOMICO, 2017). 

 

Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo): 
 
 

A medida vem beneficiar mais de 12 milhões de trabalhadores brasileiros que 
já trabalham terceirizados com carteira assinada. A terceirização é uma 
realidade, agora reconhecida e regulada pela lei. Ao autorizar o trabalho 
terceirizado, o projeto aprovado traz segurança jurídica às relações 
trabalhistas e poderá evitar discussões judiciais. Além disso, poderá estimular 
contratações, dando amparo legal a empregadores e trabalhadores". "A 
regulamentação deve ser vista como uma nova oportunidade para geração e 
manutenção de empregos no Brasil e a garantia de direitos de milhões de 
trabalhadores que já exercem sua atividade nessa modalidade. Essa é mais 
uma vitória no caminho do Brasil que queremos: moderno, competitivo e com 
ambiente de trabalho seguro, afirmou Paulo Skaf, presidente da Fiesp. 
(BRASIL ECONOMICO, 2017). 

 
 

Fenaserhtt (Federação Nacional dos Sindicatos de Empresas de Recursos 

Humanos, Trabalho Temporário e Terceirizado): 

 

Foram mais de duas décadas de lutas incessantes para vencer os inúmeros 
obstáculos que se colocaram pelo caminho, mas conseguimos mostrar à 
Nação que este modelo econômico é o ideal para o nosso mercado de 
trabalho, como já comprovado nos países mais avançados. A aprovação do 
Projeto de Lei 4.302/1998 vem provar também que o País caminha para a 
maturidade nas relações trabalhistas e outros avanços virão com o Projeto de 
Lei 6.787/2016, de iniciativa do governo federal. Teremos então maior 
segurança jurídica nos acordos coletivos entre patrões e empregados, 
regulamentação do trabalho intermitente, entre outras melhorias. (BRASIL 
ECONOMICO, 2017). 

 
 

Em contrapartida, têm-se aqueles que argumentam que a terceirização 

generalizada não é nenhum pouco benéfica para os trabalhadores. Anamatra 

(Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho), afirma que a 

terceirização generalizada ocasionará a precarização do trabalho: 
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A proposta, induvidosamente, acarretará para milhões de trabalhadores no 
Brasil o rebaixamento de salários e de suas condições de trabalho, instituindo 
como regra a precarização nas relações laborais. O projeto agrava o quadro 
em que hoje se encontram aproximadamente 12 milhões  de trabalhadores 
terceirizados, contra 35 milhões de contratados diretamente, números que 
podem ser invertidos com a aprovação do texto hoje apreciado. Não se pode 
deixar de lembrar a elevada taxa de rotatividade que acomete os profissionais 
terceirizados, que trabalham em média 3 horas a mais que os empregados 
diretos, além de ficarem em média 2,7 anos no emprego intermediado, 
enquanto os contratados permanentes ficam em seus postos de trabalho, em 
média, por 5,8 anos. (BRASIL ECONOMICO, 2017). 

 

NCST (Nova Central Sindical de Trabalhadores) alega que a nova proposta 

deixa os trabalhadores terceirizados sem garantia quanto à acidentes no trabalho: 

 

A terceirização conforme permite o PL 4302/98 também enfraquece a relação 
de trabalho e desqualifica o trabalhador, o deixando exposto e sem apoio em 
caso de demissão ou enfermidade. Pesquisas do Dieese (Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) apontam que oito em 
cada dez acidentes de trabalho ocorrem com terceirizados. Ainda segundo o 
estudo, neste tipo de relação trabalhista o funcionário recebe cerca de 25% 
menos e trabalha até três horas a mais  que celetistas. Por não ter a cobertura 
da CLT, cria-se ainda uma relação empresa-empresa e o capital humano é 
desprezado – revivendo regras aplicadas no século XIX, início da primeira 
revolução industrial. Em outras palavras, os únicos beneficiados pela 
terceirização serão os empregadores, que obterão mais lucros em detrimento 
do trabalhador. (BRASIL ECONOMICO, 2017). 

 
 

UGT (União Geral dos Trabalhadores), também afirma que a terceirização 

ilimitada precariza as relações de trabalho: 

 

A terceirização adequada, bem conformada, pode ser uma oportunidade de 
emprego, mas não é o caso. O PL aprovado possibilita a terceirização, 
inclusive, da atividade-fim, o que precariza assustadoramente as relações 
trabalhistas. O Governo erra, de maneira abominável, se não olhar os dois 
lados da sociedade e se aperceber que é a grande massa trabalhadora que 
movimenta o país, e que neste momento encontra-se muito preocupada  com 
mudanças que não os incluem. (BRASIL ECONOMICO, 2017). 

 
 

E por fim, a CUT (Central Única dos Trabalhadores): 
 
 

Rodrigo Maia, pressionado pela CUT e outras centrais sindicais, havia se 
comprometido em 13 de março passado a suspender a votação do PL 4302 
por pelo menos 30 dias, para que o debate sobre a terceirização pudesse ser 
feito em toda a sua dimensão. Num verdadeiro 'passa moleque', o presidente 
da Câmara não honra o compromisso assumido com as centrais e submete 
a voto um PL que é, na prática, uma minirreforma trabalhista regressiva que 
permite a terceirização de todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras, 
atacando todos os seus direitos como férias, 13º Salário, jornada de trabalho, 
garantias de convenções e acordos coletivos. (BRASIL ECONOMICO, 2017). 
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É evidente, que a terceirização já existia na prática, porém com restrições. 

Como já visto nos capítulos anteriores, a Súmula n° 331 só permitia a terceirização 

nas atividades-meio. Todavia, agora com a nova Lei a empresa poderá terceirizar sua 

atividade principal, sendo lícito, por exemplo, que um colégio terceirize a contratação 

de professores. 

No caso deste exemplo, a empresa prestadora de serviços contratará os 

professores e a mesma terá a responsabilidade de arcar com os salários e encargos 

dos professores, e ainda disponibilizará esta mão de obra para os colégios. Logo, os 

professores não serão mais funcionários do colégio, mas sim da empresa prestadora 

de serviços. 
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5 O PROJETO DE LEI N° 4330/04 EM TRÂMITE NO CONGRESSO NACIONAL 

 
O Projeto de Lei 4.330/04, que fora proposto pelo Deputado Federal Sandro 

Mabel em 26 de outubro de 2004, está aguardando a apreciação do Senado  Federal, 

onde regulamenta sobre os contratos de terceirização de forma ilimitada. 

Vejamos o texto: 
 
 

Art. 1º Esta Lei regula o contrato de prestação de serviço e as relações de 
trabalho dele decorrentes, quando o prestador for sociedade empresária  que 
contrate empregados ou subcontrate outra empresa para a execução  do 
serviço. Parágrafo único. Aplica-se subsidiariamente ao contrato de que trata 
esta Lei o disposto no Código Civil, em especial os arts. 421 a 480 e 593 a 
609. Art. 2º Empresa prestadora de serviços a terceiros é a sociedade 
empresária destinada a prestar à contratante serviços determinados e 
específicos. § 1º A empresa prestadora de serviços contrata e remunera o 
trabalho realizado por seus empregados, ou subcontrata  outra  empresa para 
realização desses serviços. § 2º Não se configura vínculo empregatício entre 
a empresa contratante e os trabalhadores ou sócios das empresas 
prestadoras de serviços, qualquer que seja o seu ramo. 2 Art. 3º São 
requisitos para o funcionamento da empresa de prestação de serviços a 
terceiros: I – prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ); II – registro na Junta Comercial; III – capital social compatível com  o 
número de empregados, observando-se os seguintes parâmetros: a) 
empresas com até dez empregados: capital mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais); b) empresas com mais de dez e até vinte empregados: capital mínimo 
de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); c) empresas com mais de vinte e 
até cinquenta empregados: capital mínimo de R$ 45.000,00  (quarenta e cinco 
mil reais); d) empresas com mais de cinquenta e até cem empregados: capital 
mínimo de R$ 100.000,00 (cem mil reais); e e) empresas com mais de cem 
empregados: capital mínimo de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 
reais). § 1º Convenção ou acordo coletivo de trabalho podem exigir a 
imobilização do capital social em até cinquenta por cento dos valores 
previstos no inciso III deste artigo. § 2º O valor do capital social de que trata 
o inciso III deste artigo será reajustado: I – no mês de publicação desta lei, 
pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
(INPC), da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
verificada de novembro de 2004, inclusive, ao mês imediatamente anterior ao 
do início de vigência desta lei; II – anualmente, a partir do ano subsequente 
ao do reajuste mencionado no inciso anterior, no mês correspondente ao da 
publicação desta lei, pela variação acumulada  do INPC nos doze meses 
imediatamente anteriores. 

 
 

O texto também prevê um escalonamento do capital social mínimo exigido de 

uma empresa de terceirização, de acordo com o número de funcionários. 

 

 
Art. 4º Contratante é a pessoa física ou jurídica que celebra contrato de 
prestação de serviços determinados e específicos com empresa prestadora 
de serviços a terceiros. § 1º É vedada à contratante a utilização dos 
trabalhadores em atividades distintas daquelas que foram objeto do contrato 
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com a empresa prestadora de serviços. § 2º O contrato de prestação de 
serviços pode versar sobre o desenvolvimento de atividades inerentes, 
acessórias ou complementares à atividade econômica da contratante.  Art. 5º 
São permitidas sucessivas contratações do trabalhador por diferentes 
empresas prestadoras de serviços a terceiros, que prestem serviços à mesma 
contratante de forma consecutiva. Art. 6º Os serviços contratados podem ser 
executados no estabelecimento da empresa contratante ou em outro local, de 
comum acordo entre as partes. Art. 7º É responsabilidade da contratante 
garantir as condições de segurança e saúde dos trabalhadores, enquanto 
estes estiverem a seu serviço e em suas dependências, ou em local por ela 
designado. Art. 8º Quando o empregado for encarregado de serviço para o 
qual seja necessário treinamento específico, a contratante deverá: I – exigir 
da empresa prestadora de serviços a terceiros certificado de capacitação do 
trabalhador para a execução do serviço; ou II – fornecer  o treinamento 
adequado, somente após o qual poderá ser o trabalhador colocado em 
serviço. Art. 9º A contratante pode estender ao trabalhador da empresa de 
prestação de serviços a terceiros benefícios oferecidos aos seus 
empregados, tais como atendimento médico, ambulatorial e de  refeição 
destinado aos seus empregados, existentes nas dependências da contratante 
ou local por ela designado. Art. 10. A empresa contratante é subsidiariamente 
responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que 
ocorrer a prestação de serviços, ficando-lhe ressalvada ação regressiva 
contra a devedora. Parágrafo único. Na ação regressiva de que trata o caput, 
além do ressarcimento do valor pago ao trabalhador e das despesas 
processuais, acrescidos de juros e correção monetária, é devida indenização 
em valor equivalente à importância paga ao trabalhador. 

 
 
 

Em relação à responsabilidade subsidiária, a proposta é a mesma daquela 

estabelecida no item VI da Súmula n° 331 do TST e na Lei n° 13429/2017. 

 
Art. 11. A empresa prestadora de serviços a terceiros, que subcontratar outra 
empresa para a execução do serviço, é solidariamente responsável pelas 
obrigações trabalhistas assumidas pela empresa subcontratada.    Art. 
12. Nos contratos de prestação de serviços a terceiros em que a contratante 
for a Administração Pública, a responsabilidade pelos encargos trabalhistas 
é regulada pelo art. 71 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Art. 13. O 
recolhimento das contribuições previdenciárias relativas aos trabalhadores 
contratados para a prestação de serviços a terceiros observa o disposto no 
art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. Art. 14. O contrato de 
prestação de serviços a terceiros deve conter, além das cláusulas inerentes 
a qualquer contrato: I – a especificação do serviço a ser prestado; II – o prazo 
para realização do serviço, quando for o caso; III – a obrigatoriedade de 
apresentação periódica, pela empresa prestadora de serviços a  terceiros, 
dos comprovantes de cumprimento das obrigações trabalhistas pelas quais a 
contratante é subsidiariamente responsável. Art. 15. O recolhimento da 
contribuição sindical prevista nos arts. 578 e seguintes da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT) deve ser feito ao sindicato representante da categoria 
profissional correspondente à atividade exercida pelo trabalhador na empresa 
contratante. § 1º A contribuição sindical devida pelo trabalhador de empresa 
de prestação de serviços a terceiros, contratado para o cumprimento do 
contrato de que trata esta Lei, é proporcional ao período em que foi colocado 
à disposição da empresa contratante e consiste na importância 
correspondente a um doze avo da remuneração de um dia de trabalho por 
mês de serviço ou fração superior a quatorze dias. 5 § 2º Não é devida a 
contribuição pelo trabalhador se este já houver pago, no mesmo ano, a título 
de contribuição sindical, importância 
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correspondente à remuneração de um dia de trabalho, nos termos do art. 582 
da CLT. 

 
 
 

O que também não foi alterado é o pagamento do INSS – alíquota de 11%, 

onde a empresa tomadora deverá pagar o imposto e depois descontar do  pagamento 

dos serviços à empresa prestadora. 

 
Art. 16. O disposto nesta Lei não se aplica: I – à prestação de serviços de 
natureza doméstica, assim entendida aquela fornecida à pessoa física ou à 
família no âmbito residencial destas; II – às empresas de vigilância e 
transporte de valores, permanecendo as respectivas relações de trabalho 
reguladas por legislação especial. Art. 17. O descumprimento do disposto 
nesta Lei sujeita a empresa infratora ao pagamento de multa administrativa 
de R$ 500,00 (quinhentos reais) por trabalhador prejudicado, salvo se já 
houver previsão legal de multa específica para a infração verificada. § 1º A 
fiscalização, a autuação e o processo de imposição de multas reger-se-ão 
pelo Título VII da CLT. § 2º As partes ficam anistiadas das penalidades não 
compatíveis com  esta Lei, impostas com  base na legislação anterior.    Art. 
18. Os contratos em vigência serão adequados aos termos desta Lei no prazo 
de cento e vinte dias a partir da vigência. Art. 19. Esta Lei entra em vigor trinta 
dias após a publicação. 

 
 
 

Para finalizar, Julpiano Chaves Cortez, assevera: 
 
 

O deslocamento da discussão da terceirização do Congresso Nacional -- 
onde se debatia, por exemplo, o Projeto de Lei n° 4330 – para o Supremo 
Tribunal Federal, Corte Constitucional de feição historicamente liberal- 
conservadora na discussão trabalhista, é um “golpe político” não apenas 
contra a Justiça do Trabalho, mas contra a democracia brasileira. Tendo em 
vista tema de tal relevância social, deveria, ser discutido com a sociedade e 
com o parlamento brasileiro Na medida em que se legitima a terceirização de 
modo irrestrito, contribui-se para ampliar mais ainda o precário mundo do 
trabalho no Brasil, corroendo, deste modo, as perspectivas de inserção digna 
de gerações futuras no mercado de trabalho. (2015, p. 26). 

 

Destaca-se que o projeto visa favorecer somente os contratantes, livrando essa 

classe da responsabilidade contratual trabalhista. Logo, fica nítido que o projeto é 

permeado de interesses políticos, trazendo somente prejuízos para os trabalhadores, 

indo contra os princípios constitucionais e infraconstitucionais já estabelecidos. 
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5.1 O Projeto de Lei N° 6.787/16 e a reforma trabalhista 
 
 

Além dos Projetos de Lei que já estudamos neste trabalho, existe outro em 

tramite no Congresso Nacional, que caso seja aprovado mudará mais de 100 artigos 

da Consolidação das Leis do Trabalho. Este PL 6.787/16 apresentado pelo deputado 

Rogério Marinho, propõe uma reforma trabalhista objetivando a modernização da atual 

legislação de 1943. O autor Renato Souza explica que este PL pretende flexibilizar as 

relações de trabalho e determina que o acordado em negociações coletivas tenha 

força de lei, notemos: 

 
 

O projeto de lei pretende flexibilizar as relações de trabalho e 
determina que o acordado em negociações coletivas tenha força de 
lei. Na prática, decisões como carga horária, tempo de descanso, 
salário e divisão das férias passam a ser decididos entre empresas  e 
sindicatos. Atualmente, por exemplo, as férias podem ser divididas 
em duas vezes, com no mínimo 10 dias em um dos períodos. De 
acordo com o texto do projeto, essa divisão poderia ocorrer em três 
vezes, com 10 dias para cada período de descanso. O tempo 
permitido para o contrato temporário seria ampliado, dos atuais 90 
dias para até 180. O projeto cria a jornada intermitente, em que o 
funcionário poderá trabalhar apenas alguns dias por semana, ou 
algumas horas por dia, de acordo com interesse de ambas as partes. 
(SOUZA, 2017). 

 
 
 

Um dos principais pontos da reforma é o acordado sobre o legislado, onde 

permite que a negociação entre sindicatos e empresas tenha força de lei, como por 

exemplo a jornada que poderá ser de até 12 horas diárias desde que respeite o  limite 

de até 48 horas semanais, também como a participação dos lucros e banco de horas. 

Somente o FGTS, férias proporcionais, salário mínimo e decimo terceiro salário não 

entraram nesta acordado. 

Outro ponto para ressaltar é que o PL acaba com o imposto sindical obrigatório, 

sendo facultativo para o trabalhador e empregador o recolhimento do imposto. 

Também permite o parcelamento de férias em até três períodos, o que não é permite 

pela atual legislação. Sobre o intervalo intrajornada, permite que sindicatos e 

empresas negociem o tempo de almoço, podendo ser menor do que uma hora. Prevê 

a inclusão da jornada intermitente, onde a prestação de serviços poderá ter intervalos 

em dias ou por algumas horas. 
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Em relação a terceirização trabalhista, que é o foco do trabalho, este PL visa 

impedir a pejotização, ou seja, não permite que a empresa contratante substitua o seu 

empregado com carteira assinada por um terceirizado. Diante disto, esses são um dos 

assuntos mais importantes que o PL traz, alterando vários artigos da nossa atual 

legislação, ameaçando os direitos básicos dos trabalhadores. 
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6 CONSEQUÊNCIAS DA TERCEIRIZAÇÃO: TERCEIRIZAÇÃO COMO 

INSTRUMENTO DE FRAUDE À RELAÇÃO DE EMPREGO E DE PRECARIZAÇÃO 

DO TRABALHO HUMANO 

Sabe-se que no Brasil não existia lei específica tratando somente sobre 

terceirização até o surgimento da Súmula n° 331 do TST que preencheu a ausência 

de tal previsão, estabelecendo de forma coerente as hipóteses possíveis para uma 

terceirização lícita, preocupando-se em proteger o trabalhador. Isto porque a 

viabilização de mão-de-obra por empresa terceirizada pode se tornar um  instrumento 

de fraude às leis de proteção ao trabalho subordinado. 

Todavia, a Lei n° 13429/2017 passou por cima do TST e da CLT, legalizando a 

terceirização na atividade-fim, fraudando então, a legislação trabalhista. Diante  disso, 

pergunta-se: será que este método de terceirizar não irá gerar condições degradantes 

de emprego por ferir o mínimo ético social consistente na supressão de direitos 

trabalhistas que assegura os trabalhadores terceirizados? Será que este método não 

irá gerar uma discriminação entre trabalhadores que exercem a mesma função, 

ofendendo ao princípio da isonomia, da dignidade da pessoa humana e da 

inviolabilidade de direitos sociais assegurados na CF? 

Um estudo elaborado pela CUT afirma que os trabalhadores terceirizados 

recebem 25% menos em salários, trabalham 7,5% (3 horas) a mais que outros 

empregados e ainda ficam menos de metade de tempo no emprego. (MADEIRO, 

2015). 

Destarte, é nítido que o trabalhador sofrerá uma discriminação, pois a empresa 

prestadora oferecerá a mão de obra do trabalhador terceirizado para obter lucro e 

esse lucro vem do salário dos mesmos. Mas essa discriminação é fundamental para 

as empresas que adotam essa modalidade, haja vista, que o objetivo delas é reduzir 

os custos. 

Dessa forma, a terceirização acaba impedindo a criação de novos empregos, 

pois a empresa não irá contratar um funcionário para trabalhar o mês inteiro, sabendo 

que pode contratar somente em alguns casos, vez que fazendo dessa forma, será 

mais benéfico para ela. 

Adi dos Santos Lima, presidente da CUT São Paulo, argumenta que com a 

legalização da terceirização finalística, as conquistas dos trabalhadores correm riscos: 
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O projeto de lei n° 4330/04, em tramite no congresso nacional, escancara a 
terceirização, põe sob ameaça os direitos históricos dos trabalhadores, como 
13° salário, férias, horas extras e FGTS, destrói um patrimônio social 
conquistado com muitas lutas e não protege os terceirizados. Empresas 
prestadoras de serviços são as que mais fraudam direitos, encerram 
atividades e deixam os trabalhadores a ver navios. Segundo dados do 
Ministério do Trabalho, os acidentes de trabalho são mais frequentes entre 
trabalhadores contratados nesse tipo de regime, pois os terceirizados, em 
geral são expostos as tarefas que envolvem mais riscos ocupacionais – a 
gestão desses riscos, porém, é menos rigorosa pelas terceirizadas. A cada 
dez acidentes de trabalho, oito são terceirizados. A CUT parte do pressuposto 
de que as atividades permanentemente necessárias na empresa não podem 
ser terceirizadas e defende a garantia da responsabilidade solidarias entre as 
empresas envolvidas, além da igualdade de direitos e condições de trabalho 
entre terceirizados e contratados diretamente, a prevalência do acordo 
coletivo mais favorável, a negociação e a representação pelo sindicato 
preponderante. (LIMA, apud, CORTEZ, 2015, p. 25). 

 
 

O presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – São Paulo (TRT-

2), Wilson Fernandes diz: 

 

Se a empresa terceiriza um trabalho, ela dispensa dez trabalhadores e 
contrata (por meio de uma empresa terceirizada) outros dez para fazer o 
trabalho daqueles, e por que ela faz isto? Porque vai sair mais barato para 
ela. Se vai sair mais barato para ela, de onde sai a diminuição de custo? Do 
salário do trabalhador, obviamente. (TRT-2, apud, BOEHM, 2017). 

 
 

A Lei n° 13429/2017 é um ataque para os direitos trabalhistas, e ela consegue 

ser pior que o PL 4.330/04, pois ocasiona a redução de salários, aumento de jornada, 

aumento de número de acidentes de trabalho e doenças profissionais, perda do direito 

as férias e etc. E ainda só irá fragmentar a classe trabalhadora. 

Quando se depara com o texto da Lei, vê-se que ele redefine o conceito de 

trabalho temporário. Trabalho temporário, como o próprio nome já diz, é aquele 

trabalho provisório, passageiro, momentâneo, substituto, onde os trabalhadores 

temporários seriam contratados apenas para substituir os trabalhadores permanentes 

por um curto período de tempo e, com esta Lei, na prática o trabalho temporário passa 

a ser permanente. 

Ainda, amplia os prazos dos trabalhos temporários, como já analisado no 

capítulo anterior. Essa ampliação de prazos remete à escravidão, pois “rasga” a CLT 

e a CF/88 deixando a duração do trabalho temporário sem limites, bem como admite 

as quarteirizações, ampliando a exploração da mão de obra dos trabalhadores, os 
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riscos de fraude, o descumprimento das normas que estabelecem garantias ao 

trabalhador, a corrupção e etc. 

Fortalece as pejotizações, pois deixa os profissionais liberais  contratarem sem 

nenhum direito trabalhista. E o ponto principal e mais comentando é  que legaliza a 

terceirização da mão de obra nas atividades-fim. Contudo, o que foi aprovado na 

verdade é a precarização das relações de trabalho, uma vez que o texto da Lei n° 

13429/2017 é uma séria fraude para as relações de trabalho, deixando de lado os 

direitos fundamentais dos trabalhadores. 

Além da precarização, o presidente do TRT-2 assevera: 
 

Se havia uma defesa tão grande e tão expressiva, especialmente de alguns 
setores empresariais, desse projeto de terceirização, isso significa que, uma 
vez aprovado, aqueles empresários tendem a dispensar seus trabalhadores 
regulares para substituir a mão de obra por terceirizada. (TRT-2, apud, 
BOEHM, 2017). 

 
 

 

O TRT-2, afirma então que essa terceirização é maléfica para a classe 

trabalhadora.  A terceirização também contribui para o maior número de acidentes  do 

trabalho. O diretor do Sindicato da Construção, Montagem e Mobiliário de Campinas 

e Região, Francisco Aparecido da Silva, diz que o número de acidentes e inclusive de 

acidentes graves, com mortes, é sempre maior entre os terceirizados. O diretor se 

ampara em dados do DIEESE: São 80% mais acidentes entre terceirizados. 

(SINTICOM, 2017). 

O autor Marcio Túlio Viana, entende que a terceirização de certo modo, não 

pode conter fraudes apenas, mas é em si mesma uma fraude. (VIANA, apud, 

CORTEZ, 2015, p. 26). Como ato fraudulento, viola o princípio constitucional da 

dignidade da pessoa humana, estabelecido no art. 1º, III, CF/88, devendo ser 

considerado nulo, por sua ilicitude. (CORTEZ, 2015, p. 26) 

Em conclusão, verifica-se que mesmo com o objetivo de solucionar mais 

facilmente as práticas trabalhistas no atual modelo de mercado, a terceirização gera 

inúmeros prejuízos à classe trabalhadora, tais como a precarização, o salário mais 

baixo e o enfraquecimento dos movimentos sindicais, tirando todos os benefícios  dos 

trabalhadores devido à distribuição de funcionários em pequenas empresas, deixando 

de lado a dignidade e os direitos conquistados ao longo da história pelos 

trabalhadores. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Inicialmente examinou-se a terceirização trabalhista, baseando-se nos estudos 

da Súmula n° 331 do TST, na Lei n° 13429/2017 aprovado pelo Presidente da 

República, no Projeto de Lei 4.330/04, na Constituição Federal, na Consolidação das 

Leis do Trabalho e demais pesquisas que foram elaboradas no decorrer da criação do 

presente trabalho, sempre procurando provar os malefícios que a terceirização 

ilimitada irá trazer para a classe trabalhadora que até hoje não tem todos os direitos 

trabalhistas efetivados. 

As reflexões críticas aqui presentes partiram principalmente da Lei n° 

13429/2017 que amplia esse tipo de modalidade, legalizando a terceirização da mão 

de obra tanto na atividade-meio como na atividade-fim, ou seja, significa que a 

empresa poderá contratar uma empresa prestadora para realizar quaisquer serviços, 

sejam eles secundários ou essenciais. A empresa contratante poderá substituir a 

contratação de um funcionário por uma empresa terceirizada, sem que haja vínculo 

empregatício. 

Foram abordados posicionamentos dos prós e contras desse tipo de prática. 

Na visão dos que são favoráveis, a terceirização na atividade-fim irá beneficiar ambas 

as partes, tanto a classe empregadora quanto a classe trabalhadora, fazendo com que 

haja o aumento do número de empregos, sem contar no maior crescimento e 

produtividade da empresa. 

As opiniões contrárias alegam que haverá um retrocesso nas garantias 

conquistadas e consolidadas pelos trabalhadores, precarizando o trabalho e 

ofendendo os direitos constitucionais da pessoa humana elencados na CF/88, 

trazendo, portanto, inúmeros malefícios, colocando em risco todos os direitos 

trabalhistas e os postos de trabalho. 

Antes da aprovação da Lei n° 13429/2017, a legislação não era específica 

sobre a prática da terceirização trabalhista, mas a Súmula 331 do TST estabeleceu 

limites para que não houvesse a terceirização ilícita, permitindo somente a 

terceirização na atividade-meio, considerando a responsabilidade subsidiária da 

empresa. 

As empresas usam a desculpa de que esse tipo de terceirização é benéfico 

para todos, mas isso é uma mentira. Na verdade, as empresas buscam 

constantemente pelo lucro resultante da opção pelo menor preço, e muitas vezes as 
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empresas prestadoras de serviços que disputam o mercado usam métodos duvidosos 

desrespeitando o trabalhador e a própria legislação. 

O trabalhador terceirizado será discriminado no seu ambiente de trabalho, 

tendo suas garantias conquistadas ameaçadas, como o 13° salário, férias 

remuneradas, seguro-desemprego e FGTS. Além disso, será mais difícil de 

responsabilizar a empresa contratante, haja vista a distância entre este e o 

trabalhador, sem contar na maior dificuldade de comprovar as irregularidades 

cometidas. 

O Congresso Nacional ao sancionar Lei n° 13429/2017 infringiu bruscamente 

os direitos constitucionais e infraconstitucionais dos trabalhadores, que, em regra, são 

direitos irrenunciáveis, conquistadas com muita luta. E esses direitos não podem ser 

retirados, desprezados, abandonados ou esquecidos em favor dos interesses 

privados que é uma minoria. 
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