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XXVII CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI PORTO 
ALEGRE – RS

DIREITO DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE DO TRABALHO III

Apresentação

Esta publicação é o resultado de um conjunto de artigos científicos apresentados no XXVII 

Congresso do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Direito (CONPEDI), no 

GT “Direito do Trabalho e Meio Ambiente do Trabalho III”. Vale registrar que esses eventos 

vêm se convertendo em momentos fundamentais na difusão da doutrina, das correntes 

jurisprudenciais, de conhecimentos e de experiências forenses no âmbito juslaboralista, 

merecendo destaque o rigor acadêmico de todos os que participam nesta coletânea. Esse fato 

consubstancia um valor significativo e uma garantia de seriedade, somados a uma identidade 

humanista que nós, estudiosos/as do Direito do Trabalho, também costumamos representar 

no mundo jurídico.

Com temas variados e de grande relevância acerca do mundo laboral, o GT “Direito do 

Trabalho e Meio Ambiente do Trabalho III” oportuniza reflexões muito interessantes. Os 

temas foram agrupados em seis eixos de apresentação: Globalização; Trabalho Escravo; 

Meio Ambiente Laboral; Terceirização; Assédio Moral e Reforma Trabalhista.

No âmbito da Globalização cabe salientar a dimensão política da globalização para 

possibilitar com maior clareza o papel do Estado-nação na complexidade mundial. Neste 

aspecto, Hannah Arendt apresenta o diagnóstico de que a face do século XX ficou marcada 

pelos refugiados sem pátria, destituídos de direitos. (CADEMARTORI, 2009).

O desenvolvimento perfaz sob outros doutrinadores com o objetivo de embasar a seguinte 

problemática: O Valor Social do Trabalho:Numa Reflexão filosófica Frente às Mudanças 

Estruturais Provocadas pelo Fenômeno da Globalização. autoria: Jazam Santos e Lucilaine 

Ignacio da Silva.

As Transformações do Mundo do Trabalho: Um Ensaio Sobre a Substituição do Trabalho 

Humano pelas Novas tecnologias e o Papel do Estado Social frente à Temática. autora: 

Bárbara De Cezaro; Direito à Desconexão do Trabalho Frente a uma Sociedade 

Hiperconectada, autora: Barbara Bedin.

O segundo eixo trata sobre o Trabalho Escravo, os trabalhos foram focados na conceituação e 

caracterização da escravidão contemporânea e das condições análogas às de escravo que têm 



sido objeto de discussão de parlamentares, de fiscais do Ministério do Trabalho, de 

advogados e dos juristas em geral e tem reflexo na efetiva proteção aos trabalhadores ou em 

sua negação. Nesse eixo os temas apresentados foram: Do Combate ao Trabalho em 

Condição Análoga à de Escravo sob a Perspectiva da Inclusão Social e da Proibição ao 

Retrocesso. autores:Rita de Cassia Rezende e Ilton Garcia Da Costa; Standard Probatório 

para a Configuração do Crime de Escravidão e a Dignidade da Pessoa Humana.autoria: 

Silvio Carlos Leite Mesquita e Daniela Arruda De Sousa Mohana.

A seguir as apresentações foram destinadas ao Meio Ambiente do Trabalho o Meio 

Ambiente Natural atualmente uma das maiores preocupações da sociedade moderna e de 

risco. Os temas apresentados foram: Meio Ambiente do Trabalho: Saúde e Segurança do 

Trabalhador como Direito Social e Direito Fundamental. autoria: Sonia Aparecida de 

Carvalho e Maira Angelica Dal Conte Tonial; Programa Trabalho Seguro do TRT de Santa 

Catarina: A: Ação Institucional de Inserção /Conscientização Social, Prevenção de Acidentes 

de Trabalho e Defesa do Trabalho Digno, Seguro e Saudável. autor: Ricardo Jahn e dentro 

desse eixo o Trabalho Infantil Artístico: Limites entre a Liberdade Artística e a Proteção 

Integral.autoras: Grasiele Augusta Ferreira Nascimento e Maria Aparecida Alkimin; A Teoria 

do Risco e o Medical Monitoring no Direito do Trabalho Brasileiro. autores: Larissa de 

Oliveira Elsner , Gustavo Vinícius Ben.

No eixo direcionado à Terceirização das relações de Trabalho, a terceirização pode ser 

entendida como um reflexo da crescente tendência de flexibilização dos direitos trabalhistas 

que ganhou força nas duas últimas décadas do século XX. Autores apontam que o fomento 

das estratégias de flexibilização das relações de

trabalho ocorreu em estreita consonância com um receituário político de inspiração 

neoliberal. Nesse sentido cabe mencionar as seguintes apresentações: Novos Contornos Da 

Terceirização e a Harmonização com os Direitos dos Trabalhadores Terceirizados: Desafios e 

Perspectivas. de Alinne Bessoni Boudoux Salgado , Caroline Kindler Hofstteter; e Ética 

Empresarial, Compliance e Terceirização Trabalhista: Possibilidade ou Utopia. autoras: 

Soraia Paulino Marchi Barbosa , Carina Pescarolo.

Quanto ao tema Assédio Moral o presente estudo se justifica, ao analisar o assédio moral 

decorrente as relações de emprego, procurando identificar sua forma de manifestação e 

tipologia, e principalmente, verificando-se se a conduta assediadora no ambiente laboral tem 

o potencial de gerar efeitos deletérios para além dos atores desta relação e para a sociedade 

em geral. Do mencionado tema foram apresentados os seguintes trabalhos: As Consequências 

Individuais e Sociais do Assédio Moral Laboral elaborado por Debora Markman e Mirta 



Gladys Lerena Manzo De Misailidis; Discriminação no Trabalho e Exigência de Atestados 

de Esterilização ou de Gravidez (Lei N° 9.097 /1995). autoria: Karla Jezualdo Cardoso 

Paiffer , Gisele Mendes De Carvalho; Da Repercussão das Mídias Sociais no Término do 

Contrato de Trabalho. autoras: Adriana Mendonça Da Silva , Cássia Sousa Costa.

Finalmente os temas levantados foram relacionados à Reforma Trabalhista Lei 13.467 de 

2017, a qual traça uma análise acerca do caráter precarizador das relações do trabalho. 

Inicialmente, demonstra-se que a inserção deste novo modelo no ordenamento jurídico só foi 

possível em face do recente momento de ruptura democrática.Em seguida, verificam-se os 

impactos sociais perversos da reforma, a qual precariza o contrato e a remuneração e na 

liberdade do trabalhador. Por fim, constata-se que a mencionada alteração legislativa afasta a 

República Federativa do Brasil do compromisso de manter uma agenda para o trabalho 

decente. Os etextos a seguir: A Reforma trabalhista e a Prevalência do Acordado sobre o 

Legislado: O Limite constitucional da Atuação do Sindicato dos Trabalhadores. autoria de 

Max Emiliano da Silva Sena e Letícia da Silva Almeida; A Pejotização do Contrato de 

Trabalho e a Reforma Trabalhista. autoria José Antonio Remedio e Selma Lúcia Doná; 

Contribuição Sindical: O Desmantelamento do Sindicalismo Brasileiro pela Reforma 

Trabalhista. autores Silvio Ulysses Sousa Lima , José Eleomá De Vasconcelos Ponciano; 

Aspectos Intertemporais dos Honorários de Sucumbência Instituídos pela Reforma 

Trabalhista. autores: Laíssa Fabris de Souza e Luiz Alberto Pereira Ribeiro; O Contrato 

"Zero Hora"” E a Intermitência Democrática.autoria: Ailsi Costa De Oliveira; A 

Remuneração por Produtividade e o Contrato Intermitente no Setor Sucroalcooleiro. autora: 

Mariana Loureiro Gama.

Prof. Dr. Ilton Garcia Da Costa – UENP

Profa. Dra. Mirta Gladys Lerena Manzo De Misailidis – UNIMEP

Nota Técnica: Os artigos que não constam nestes Anais foram selecionados para publicação 

na Plataforma Index Law Journals, conforme previsto no artigo 8.1 do edital do evento. 

Equipe Editorial Index Law Journal - publicacao@conpedi.org.br.
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NOVOS CONTORNOS DA TERCEIRIZAÇÃO E A HARMONIZAÇÃO COM OS 
DIREITOS DOS TRABALHADORES TERCEIRIZADOS: DESAFIOS E 

PERSPECTIVAS

NEW OUTLINES OF OUTSOURCING AND THE HARMONIZATION WITH THE 
RIGHTS OF OUTSOURCED WORKERS: CHALLENGES AND PERSPECTIVES

Alinne Bessoni Boudoux Salgado 1
Caroline Kindler Hofstteter 2

Resumo

O presente artigo, valendo-se de pesquisa teórica consistente em análise bibliográfica e 

documental, busca analisar as alterações trazidas pelas Leis nº 13.429/2017 e nº 13.467/2017 

quanto à terceirização, dispondo sobre a sua utilização no âmbito da atividade-fim da 

empresa tomadora dos serviços. Procura-se estudar a possibilidade de harmonização dos 

direitos trabalhistas dos trabalhadores terceirizados com os novos contornos da terceirização, 

para que sejam cumpridos os objetivos econômicos e ao mesmo tempo supridas as 

necessidades dos trabalhadores por melhores condições de trabalho, equiparação salarial, 

atenção à saúde e segurança e combatendo-se a precarização das relações de emprego.

Palavras-chave: Terceirização, Reforma trabalhista, Direito do trabalho, Lei da 
terceirização, Alterações legislativas

Abstract/Resumen/Résumé

This article, based on theoretical research consisting of bibliographical and documentary 

analysis, seeks to analyze the changes brought by Laws 13.429/2017 and 13.467/2017 

regarding outsourcing, providing for its use in the scope of the company's final activity. It 

seeks to study the possibility of harmonizing the labor rights of outsourced workers with the 

new outlines of outsourcing, so that the economic objectives are met and at the same time, 

the needs of the workers are met by better working conditions, salary equalization, health 

care and security and combating the precariousness of employment relations.

Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: Outsourcing, Labor reform, Labor law, Outsourcing 
law, Legislative changes
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1) Introdução 

 

O presente artigo, valendo-se de pesquisa teórica consistente em análise bibliográfica e 

documental, voltada ao estudo de doutrina, artigos científicos, legislação pertinente e 

jurisprudência da justiça especializada sobre o tema abordado, tem como objetivos analisar as 

controvérsias surgidas com a vigência da Lei nº 13.429, de 31 de março de 2017 (BRASIL, 

2017) e  da Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017 (BRASIL, 2017) - a chamada reforma 

trabalhista -, que traz em seu artigo 2º, dentre outras, alterações à Lei nº 6.019, de 3 de janeiro 

de 1974 (BRASIL, 1974), especificamente no que tange à prestação de serviços a terceiros, 

também conhecida como terceirização.  

 O método utilizado será o dedutivo, analisando-se as principais referências a respeito da 

nova realidade delineada pelas relações de emprego trilaterais introduzidas no cenário 

justrabalhista brasileiro pelo fenômeno da terceirização, desafiando a hegemonia da fórmula 

clássica de relação empregatícia bilateral, expressa nos arts. 2º, caput, e 3º, caput, da CLT.  

A investigação teórica seguirá a análise dos preceitos normativos referentes ao 

arcabouço de direitos trabalhistas que compõem o patamar civilizatório mínimo instituído pela 

ordem jurídica constitucional e legal do país, tomando como ponto de partida a análise 

bibliográfica, seguindo para estudo descritivo acerca do contexto social, possibilitando a 

explicação das relações de causa e efeito entre as transformações do mercado e os impactos da 

terceirização sobre as relações de emprego e os direitos trabalhistas dos empregados 

terceirizados. 

A nova previsão legal introduz no ordenamento jurídico brasileiro importante 

diferenciação em relação à figura previamente existente do fenômeno da terceirização, ao 

permitir que ocorra no âmbito da atividade-fim da empresa tomadora de serviços (BRASIL, 

2016). A regulação no âmbito jurisprudencial sobre o tema, até a vigência das citadas leis, era 

dada pela Súmula 331, do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que dispunha acerca da 

ilegalidade da contratação de trabalhadores por empresa interposta (TRIBUNAL SUPERIOR 

DO TRABALHO, 2011). 

Conforme aponta DELGADO (2012, p. 435), para o Direito do Trabalho, a terceirização 

é o fenômeno pelo qual se dissocia a relação econômica de trabalho da relação justrabalhista 

que lhe seria correspondente. Assim, por tal fenômeno, insere-se o trabalhador no processo 

produtivo do tomador de serviços sem que se estendam a este os laços justrabalhistas, que se 

preservam fixados como uma entidade interveniente. 
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Até a entrada em vigência da reforma trabalhista, bem como da Lei nº 13.429, de 31 de 

março de 2017 (BRASIL, 2017), a terceirização não estava definida em lei, sequer havendo 

norma jurídica tratando do tema. O assunto era visto, verdadeiramente, como uma estratégia na 

forma de administração das empresas, tendo por objetivo organizá-la e estabelecer métodos da 

atividade empresarial. No entanto, a utilização da terceirização pelas empresas traz conflitos 

jurídicos que devem ser analisados, principalmente no campo trabalhista (MARTINS, 1997, p. 

22). 

 A tentativa de regulação normativa da terceirização no mercado privado ocorreu, 

inicialmente, por meio de dois modelos restritos de contratação: o trabalho temporário (Lei n. 

6.019 de 1974) e o trabalho de vigilância bancária (Lei n. 7.102, de 1983). Contudo, o processo 

terceirizante expandiu-se largamente no âmbito privado da economia, fora das hipóteses 

jurídicas anteriormente previstas nas leis citadas, mediante fórmula de terceirização permanente 

sem regulamentação expressa em textos legais trabalhistas (DELGADO, 2012, p. 440).  

 O fenômeno da terceirização pode ser entendido como um reflexo da crescente 

tendência de flexibilização dos direitos trabalhistas que ganhou força nas duas últimas décadas 

do século XX. Autores apontam que o fomento das estratégias de flexibilização das relações de 

trabalho ocorreu em estreita consonância com um receituário político de inspiração neoliberal 

(BARBOSA, 2016, p. 481). Os empregadores, por sua vez, justificam a importância da 

terceirização em particular devido à exigência por maior flexibilidade no mercado de trabalho 

- a exemplo do trabalho terceirizado - sobretudo, por necessitarem de maleabilidade para 

compensar picos de produção.  

A situação indesejada gerada por essa realidade, no entanto, deriva do fato de que o 

trabalho terceirizado é frequentemente mal pago, ligado a elevados riscos do emprego para os 

trabalhadores, apontado como causa de precarização do mercado de trabalho brasileiro e do 

aumento de acidentes e doenças ocupacionais nas diversas áreas em que é utilizada 

(CONCEIÇÃO, DAU e RODRIGUES, 2009, p. 150).  

A título ilustrativo, recente estudo realizado sobre os impactos da terceirização na 

precarização das relações de trabalho constatou que a terceirização prejudica principalmente 

“trabalhadores mais experientes e aqueles que trabalham em menores firmas, uma vez que ela não 

reduz a probabilidade de os indivíduos nestes grupos sofrerem acidentes e aumenta 

significativamente a gravidade dos acidentes sofridos” (BELCHIOR, 2018, pp. 41-60).  

Dessa forma, surge a questão a ser analisada, para auxiliar na descoberta sobre a 

possibilidade de se alcançar um equilíbrio na prática da terceirização após sua ampliação 

irrestrita de atividades, onde esta cumpra os objetivos dos empregadores e ao mesmo tempo 
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supra as necessidades dos trabalhadores por melhores condições de trabalho, com igualdade de 

jornada, salário e qualificação, atenção à saúde e segurança dos trabalhadores terceirizados e 

combatendo-se a precariedade das relações de emprego. 

  O tema ora tratado é extremamente atual e debruçar-se sobre seus aspectos ainda 

obscuros justifica-se, principalmente, porque o movimento terceirizante já é amplamente 

utilizado no âmbito das empresas, tendo em vista que os trabalhadores terceirizados perfazem 

26,8% do mercado formal de trabalho, totalizando 12,7 milhões de assalariados. É possível 

ainda afirmar que este número está subestimado, visto que parte considerável dos trabalhadores 

terceirizados está alocada na informalidade (CUT, 2014). A grande difusão do trabalho 

terceirizado e de outras formas de ocupação flexível mostra que não é desprezível o contingente 

de trabalhadores envolvidos nesta situação (CONCEIÇÃO, DAU e RODRIGUES, 2009, p. 

152). 

 No momento, o número de novos contratos de terceirização, em nível global e em 

diversas indústrias, como por exemplo a de tecnologia da informação (TI), supera as 

expectativas nos dois primeiros quadrimestres de 2015 (MOURA JR., 2017, p. 234). Ademais, 

com a nova regulamentação, é esperado que as firmas brasileiras passem a acompanhar a 

tendência internacional e aumentem ainda mais a proporção de contratos terceirizados. 

É necessária a harmonização do fenômeno da terceirização em sua nova configuração 

pós-reforma trabalhista com os direitos dos trabalhadores terceirizados, no que tange às 

garantias previstas em lei, quanto à igualdade de condições destes para com empregados 

contratados com vínculo direto e a inegável precarização do trabalho em face das justificativas 

apresentadas pelos empregadores, mormente relacionadas à importância da focalização, 

especialização, produtividade e competitividade. 

No presente artigo, será traçado, inicialmente, um histórico que elucide de forma breve 

o caminho trilhado no mercado econômico, na legislação pátria e na jurisprudência rumo à 

flexibilização dos direitos trabalhistas da forma em que se encontram nos dias atuais. A seguir, 

se buscará expor um panorama atualizado sobre as previsões legislativas e as tendências 

judiciais, envolvendo a terceirização, após as importantes mudanças recentemente levadas a 

efeito. Por último, na conclusão, será analisado o papel da Justiça do Trabalho na administração 

dos problemas surgidos pela aplicação errônea da terceirização pelas empresas - como uma 

ferramenta de precarização das relações de trabalho -, na tentativa de alcançar um consenso 

quanto à possibilidade de harmonização das exigências do mercado econômico com os direitos 

e garantias mínimas previstas aos trabalhadores. 
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2) Breve histórico: o caminho trilhado rumo à flexibilização dos direitos 

trabalhistas  

 

A terceirização surgiu do contexto de reestruturação produtiva ocorrida a partir do final 

dos anos 19701, em substituição ao fordismo, conhecida como toyotismo, que propõe a 

concentração da empresa em sua atividade nuclear, entregando tarefas acessórias, 

complementares e periféricas a empreendedores especializados nessas atividades. Nessa forma 

de organização, a terceirização tem destaque inédito, surgindo seu conceito, adotado inclusive 

pela Súmula 331, do TST, como a entrega de atividade específica a empresa especializada que 

a realizará com autonomia.  

No Brasil, a utilização dessa técnica empresarial, no entanto, se deu de forma deturpada 

com relação à ideia original. As empresas mantiveram, em sua maioria, a mesma estrutura 

hierarquizada rígida (até mesmo o nome dado no Brasil - terceirização - é diverso do utilizado 

em outros países - subcontratação). Assim, no Brasil, foi incorporada a ideia de terceirização 

para as empresas entregarem partes de sua atividade empresarial, geralmente compostas por 

serviços de baixo nível de tecnologia e de trabalhadores sem qualificação, para outras empresas, 

com o fim precípuo de redução de custos  (CARELLI, 2013, p. 239).  

A incorporação de novos métodos de organização da produção e gestão da força de 

trabalho adotados originalmente nas economias desenvolvidas trouxe expansão rápida da taxa 

de terceirização ocupacional.  Ademais, por serem postos de trabalho de menor remuneração e 

maior descontinuidade contratual, os empregos terceirizados atendem fundamentalmente à mão 

de obra de salário de base. Dessa forma, as ocupações criadas em torno do processo de 

terceirização do trabalho tendem a se concentrar na base da pirâmide social brasileira. 

Por outro lado, empresários enfatizam a importância da focalização, especialização e 

competitividade, entendendo o fenômeno da terceirização como “irreversível”, diante da 

modificação ocorrida em toda a estrutura ocupacional, que faz parte do processo moderno de 

organização da produção (CONCEIÇÃO, DAU e RODRIGUES, 2009, p. 203).  

                                                           
1 Apesar de ser novidade sua utilização como instrumento central ao contexto da reestruturação produtiva 

conhecida como toyotismo, aponta-se a relação da terceirização como uma “recauchutagem” de instrumento 

utilizado na Revolução Industrial, historicamente conhecida como putting-out system, que consistia na exploração 

de trabalhadores para realizar parte da produção capitalista em seus domicílios, o que transformou artesãos 

independentes em trabalhadores empobrecidos. Da mesma forma, a degeneração da terceirização remontaria ao 

fenômeno da intermediação de mão de obra, utilizado em 1848, na França, durante a revolta que culminou na 

revolução popular motivada justamente pelo caráter odioso do lucro pela mera venda do trabalho alheio. A 

realização da intermediação de mão de obra com fins lucrativos tomou o pejorativo nome de “marchandage”, e se 

tornou crime na França (CARELLI, 2013, p. 239). 

117



Além disso, afirma-se que, sob o prisma dos princípios gerais que norteiam o 

ordenamento jurídico brasileiro, a terceirização de atividades e serviços não deve sofrer 

nenhuma restrição, já que a Constituição Federal (BRASIL, 1988) garantiria, em seu art. 170, 

o livre exercício da atividade econômica. Por conseguinte, vislumbrava-se a possibilidade de 

regulamentação de uma “terceirização protegida”, levada a efeito dentro de marco regulatório 

que proteja tanto o empregador quanto o trabalhador. 

Com a intensificação da reestruturação produtiva, das políticas neoliberais e da inserção 

do país na globalização, sobretudo a partir do início dos anos 1990, disseminou-se nas 

estratégias de gestão e organização produtivas a subcontratação ou terceirização, que, desde 

logo, como apontado por OLIVEIRA (2015, p. 545), passou a ser visto por estudiosos do tema 

como eixo central das estratégias empresariais de flexibilização e precarização das relações de 

trabalho no Brasil (RAMALHO E MARTINS, 1994; DRUCK, 1999; DRUCK E BORGES, 

2002; KREIN, 2005; POCHMANN, 2009; MARCELINO,2008; DAU, RODRIGUES E 

CONCEIÇÃO, 2009). 

De acordo com BARBOSA (2016, P. 486), a precarização do emprego deflagrada a 

partir da década de 1990 advém de uma dinâmica econômica advinda de “processos de 

reestruturação produtiva, de internacionalização e expansão dos mercados financeiros e de 

abertura das economias nacionais, que atuam em prol da competitividade das empresas e em 

detrimento da regulação estatal das relações de trabalho”. 

No Brasil, quando da ausência de um marco regulatório sobre a terceirização, os 

operadores do direito confrontavam-se nas esferas judiciais nas mais diferentes instâncias da 

Justiça do Trabalho, uma vez que suas titulações lhe conferiam o poder simbólico das 

construções jurídicas, diante e um tema tão controverso e permeado até então por nada além 

de lacunas na legislação. A significação da terceirização, portanto, configurou-se nas práticas 

judiciais, entre argumentos alinhados à flexibilização e argumentos de proteção ou favoráveis 

à completa restrição da prática. 

Nesse campo de disputas, juridicamente falando, a terceirização ficou consagrada 

como a entrega de determinada atividade periférica para ser realizada de forma autônoma por 

empresa especializada, que é distinto do simples fornecimento de mão de obra. Esta última 

prática, inclusive, viola o primeiro princípio da Organização Internacional do Trabalho (OIT): 

o “trabalho não é mercadoria”.  

No Brasil, o Código Civil de 1916 trouxe a primeira previsão legal sobre “locação de 

serviços”. Em 1943, com o surgimento da CLT, as regras contratuais referentes a essa 

modalidade de trabalho foram revogadas no que se referia ao trabalho realizado de forma 
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subordinada. O Código Civil  de 1916 passou também a prever o instituto da “empreitada” 

(arts. 1.237/1.247), tipo de externalização largamente utilizada no setor da construção civil. 

Na CLT, somente o art. 455 previa a terceirização somente no caos da empreitada, em que o 

empreiteiro principal tinha responsabilidade com o subempreiteiro pelo adimplemento das 

obrigações trabalhistas nos contratos de subempreitada (forma de “quarteirização” ou 

“terceirização em cascata”, comum atualmente e que tantos problemas traz aos trabalhadores).  

Somente em 1967 com o Decreto-Lei no 200/67 (BRASIL, 1967), surge no Brasil a 

primeira referência legal dispondo de forma direta e explícita sobre a permissão da 

terceirização. Com o intuito de descentralizar o serviço público (art. 10, §7º), seu conteúdo 

diz respeito às contratações de serviços feitas por toda a Administração Pública Federal.  

Em 1974, foi sancionada a Lei no 6.019/74, chamada Lei do Trabalho Temporário, 

constituindo o segundo instrumento legal que trata diretamente da terceirização em contaratos 

de trabalho por tempo determinado. Com o advento da mencionada lei, empresas passaram a 

contratar empresas especializadas em fornecimento de mão de obra temporária em situações 

como substituição de empregados regulares em razão do afastamento por motivo de férias, 

licença-maternidade ou outra ocorrência, e necessidade de aumento de produção ou de 

serviços em períodos excepcionais.  

Em 1986, adveio o Enunciado 256 do TST, que dispunha ser ilegal a contratação de 

trabalhadores por empresa interposta, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos 

serviços, salvo nos casos de trabalho temporário e serviço de vigilância, previstos nas Leis 

6.016/1974 e 7.102/1983. 

No entanto, o enunciado claramente confundia fornecimento de mão de obra com 

terceirização, caracterizando assim como ilícitas as formas não reconhecidas em lei. Em 1993, 

o TST editou a Súmula 331 para substituir o Enunciado 256, visando corrigir a confusão 

instaurada. Segundo BIAVASCHI e DROPPA (2011, p. 126), o TST normatizou sobre essa 

forma de contratar no vácuo da lei. Primeiramente, proibindo-a (Enunciado 256); mais tarde, 

legitimando-a em relação às atividades-meio (persistindo a proibição para as atividades-fim 

da empresa), definindo como subsidiária a responsabilidade da tomadora (Súmula 331); e em 

2000, estendendo a responsabilidade aos entes públicos que atuarem como contratantes. 

Atualmente, existem duas ações em curso que discutem a constitucionalidade da 

terceirização da atividade-fim das empresas, ADPF 324 e RE 958.252. O Plenário do STF 

analisa se a Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, que só permite a terceirização de 

atividades-meio, é constitucional e subsiste após a reforma trabalhista, que legalizou a 

terceirização da atividade-fim da empresa contratante.  
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Para Teresa Arruda Alvim, a Súmula 331 do TST não tem apoio em lei, pois foi 

editada há muito tempo e está obsoleta. Afirma que “a terceirização é real, existe nos dias 

atuais e não deve ser demonizada”. No modelo anterior, a terceirização era um elemento 

estranho na cadeia produtiva, o que era fraude. Ela é uma ferramenta essencial pra melhor 

técnica e eficiência no mercado globalizado. Os desvios que causam precarização seriam fruto 

das diversas interpretações errôneas acerca da recente regulação (COELHO, 2018). 

Relatório produzido pela International Data Corporation (IDC) indicou que o mercado 

mundial de terceirização (outsorcing), só no setor de tecnologia da informação (TI), representou 

US$ 240,2 bilhões em 2006 (LEE, 2008). Em 2011 foram mais de US$ 246 bilhões 

(GARTNER, 2013), o que sugere estabilidade, mesmo após a crise econômica mundial ocorrida 

em 2008. Atualmente, a quantidade de novos contratos de terceirização, a nível global, em 

diversas indústrias e setores, superou as expectativas nos dois primeiros quadrimestres de 2015 

(ISG, 2015). Como explica MOURA JR. (2017, p. 234), esses indicadores ilustram motivos da 

atenção que tem sido dada, pela academia e pelo mercado, ao tema. 

Para KREIN (2018, p. 96), a introdução de uma agenda ampla de flexibilização tende a 

deixar os sindicatos na defensiva. A regulação privada e a tendência atual de forçar um processo 

de mercantilização da força de trabalho pode ser considerada a viga que sustenta as novas 

regulamentações, inclusive quanto à terceirização, ajustando as relações de trabalho às 

necessidades do capital em seus diferentes níveis.  

  Entretanto, em muitos dos trabalhos que apontam críticas à terceirização, está 

subentendido tratar-se de formas consideradas distorcidas - levando em conta as questões 

culturais do país -, de uma tendência mundial que pode, se bem aplicada, acarretar melhorias 

ao processo produtivo ao criar redes especializadas nas quais se encontram trabalhos mais 

criativos e autônomos. 

 MARCELINO e SÁVIO (2012, p. 333) explicam que algumas empresas,  ao invés de 

buscarem serviços cada vez mais especializados para incremento da sua produtividade e da 

qualidade dos seus produtos, estabelecendo relações simétricas de cooperação, acabam se 

valendo da terceirização simplesmente para reduzir seus custos, com pouca ou nenhuma 

preocupação sobre como e em que condições esse trabalho terceirizado será desempenhado. 

Dessa forma, ao invés de o resultado ser a proliferação de empresas pautadas pela qualidade do 

processo produtivo, criam-se diferentes meios para transgredir a legislação trabalhista, o que 

contribui para a precarização do trabalho. 
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3) Disciplina normativa atual e perspectivas de harmonização de direitos 

 

A terceirização, como é evidente, constitui uma das áreas contemporâneas de conflito 

entre capital e trabalho. Alguns tópicos que podem ser destacados como pontos nevrálgicos da 

controvérsia e que requereriam regulamentação específica, principalmente para fins de uma 

maior segurança jurídica dos contratos de trabalho, são: representatividade sindical dos 

empregados terceirizados; igualdade de salários e direitos entre empregados terceirizados e 

empregados da empresa principal; fixação de requisitos mínimos para as empresas 

terceirizadas: idoneidade, capital mínimo, especialização; atenção e fiscalização às normas de 

saúde e segurança do trabalhador. 

Como é sabido, era premente a necessidade de se estabelecer parâmetros mínimos para 

a prática da terceirização, especialmente diante da inexistência de restrições quanto à atividade-

fim das empresas e a lacuna existente sobre uma série de direitos e circunstâncias que envolvem 

tais relações, por exemplo, no que se refere aos limites da responsabilidade da empresa 

tomadora de serviços e à garantia dos direitos trabalhistas dos empregados terceirizados. 

 Da análise do texto do art. 2º da Lei da Reforma Trabalhista (BRASIL, 2017), bem como 

da previsão da Lei nº 13.429, de 31 de março de 2017 (BRASIL, 2017), depreende-se que 

houve, num primeiro momento, uma tendência a suprir as necessidades das empresas de uma 

maior flexibilidade nas contratações, extinguindo a proibição de que a terceirização ocorra 

quanto à atividade principal das empresas.  

 A Lei nº 13.429, de 31 de março de 2017, em seu art. 2º, acrescentou à Lei nº 6.019/1974 

os arts. 4º-A, 4º-B, 5º-A, 5º-B, referentes às empresas prestadoras de serviços a terceiros, que, 

nos termos do art. 4º-A, é a “pessoa jurídica de direito privado destinada a prestar à contratante 

serviços determinados e específicos” (regula, portanto, os contratos de terceirização).  

Os artigos citados preveem diversos aspectos do contrato de prestação de serviços a 

terceiros, dentre os quais está a forma de remuneração e direção do trabalho realizado, cuja 

responsabilidade pertence à empresa prestadora de serviços; a inexistência de vínculo 

empregatício entre os trabalhadores, os sócios da prestadora de serviços e a empresa contratante 

(tomadora de serviços).  

São previstos, ainda, no art. 4º-B, III, requisitos para o funcionamento da empresa 

prestadora de serviços, que são: prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 

(CNPJ), registro na Junta Comercial, e capital social compatível com o número mínimo de 

empregados, partindo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para empresas com até dez empregados, 
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até R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para empresas com mais de cem 

empregados.  

Observe-se que, apesar de necessária a fixação de condições e requisitos mínimos para 

que as empresas prestadoras de serviço funcionem com menor risco de precarização da mão de 

obra, os requisitos estabelecidos não parecem, à primeira vista, eficazes para garantir que os 

trabalhadores terceirizados tenham segurança no emprego e garantia de que seus direitos 

trabalhistas serão respeitados. Isso porque, atualmente, é muito simples para uma empresa 

inscrever-se no CNPJ, registrar-se na Junta Comercial, e alegar em contrato um capital mínimo 

apenas para atender à legislação e iniciar suas atividades - o que não quer dizer que esse estado 

de coisas permanecerá por tempo indefinido.  

Ademais, está previsto na nova legislação que os serviços contratados deverão ser 

determinados e específicos, e que a contratante (tomadora de serviços) não poderá desviar o 

objeto do contrato. A responsabilidade por garantir as condições de segurança, higiene e 

salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado nas dependências da contratante 

ou em local previamente estabelecido, é da contratante.  

Quanto à igualdade de condições e direitos entre os empregados terceirizados e os 

empregados contratados com vínculo direto, dispõe o art. 5º-A, §4º que a contratante poderá 

estender ao terceirizado o mesmo atendimento médico, ambulatorial e de refeição destinado aos 

seus empregados (contratados diretamente). Ou seja, da letra da lei se compreende que não se 

trata de uma obrigação, mas sim de uma faculdade concedida à empresa tomadora de serviços.  

Observe-se que não se trata de direitos que excederiam as garantias mínimas legalmente 

estabelecidas aos trabalhadores, mas, sim, direitos básicos como saúde e alimentação. Tal 

disposição, por si só, elucida os motivos pelos quais instaurou-se um temor acerca da possível 

- e provável - precarização não só do vínculo de emprego, como das condições de trabalho a 

que se submetem os empregados terceirizados. 

 Essa faculdade dada às empresas tomadoras de serviço poderiam, inclusive, significar 

uma perigosa oportunidade para que haja uma flexibilização exacerbada dos direitos 

trabalhistas, podendo representar o afastamento sistemático do direito adquirido pelo 

trabalhador, direito este que ficaria ineficaz sempre que a produção econômica o exigisse, 

significando o crescimento do direito potestativo do empregador (SOUZA, 2011, p. 178). 

 Por último, quanto à responsabilidade da empresa contratante, está disposto no art. 5º-

A, §5º da Lei nº 13.429, de 31 de março de 2017, que esta será responsável subsidiariamente 

pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços. Isso 

significa que, em caso de descumprimento das obrigações trabalhistas envolvendo direitos de 
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trabalhadores terceirizados, estes terão que, primeiramente, acionar a empresa prestadora de 

serviços e, apenas após a constatação de que esta não consegue ou não irá arcar com tais 

obrigações, é que poderá ser executada a empresa tomadora de serviços para que efetue o 

pagamento das verbas devidas. 

  Não é surpresa que a terceirização seja dos temas contemporâneos que causam 

maior conflito entre capital e trabalho, principalmente diante da realidade inundada por medidas 

tendentes à flexibilização das normas trabalhistas, como as lacunas questionáveis da legislação 

adrede expostas, levando-se em conta sua sensível ampliação com a globalização. Essa 

tendência é observada, inclusive, através das exceções introduzidas pela Carta Magna vigente, 

que deram amplitude ao exercício da autonomia privada coletiva, possibilitando a alteração in 

pejus do contrato de trabalho pela negociação coletiva (SAEGUSA, 2008, p. 50).  

BARROS (2010, p. 452) sustenta que a terceirização requer cautela do ponto de vista 

econômico, pois implica planejamento da produtividade, qualidade e custos, sendo certo que 

sua prática deve se fundar na valorização do trabalho e da livre iniciativa, assegurando a todos 

existência digna e respeitando os ditames da justiça social previstos no art. 170, caput, da 

Constituição Federal (BRASIL, 1988). 

 SÜSSEKIND (1999, p. 8) esclarece que os defensores do Estado Social, dentre os quais 

se insere, admitem a redução do grau de intervenção da lei, e que a flexibilização deve ter por 

objetivo: a) o atendimento a peculiaridades regionais, empresariais ou profissionais; e b) a 

preservação da saúde econômica da empresa e o emprego dos respectivos empregados. 

  Independentemente de seus aspectos polêmicos, fato é que, nos dias atuais, a 

terceirização é amplamente utilizada no âmbito das empresas, tendo em vista que os 

trabalhadores terceirizados perfazem 26,8% do mercado formal de trabalho, totalizando 12,7 

milhões de assalariados. É possível ainda afirmar que este número está subestimado, visto que 

parte considerável dos trabalhadores terceirizados está alocada na informalidade (CUT, 2014). 

A grande difusão do trabalho terceirizado e de outras formas de ocupação flexível mostra que 

não é desprezível o contingente de trabalhadores envolvidos nesta situação (CONCEIÇÃO, 

DAU e RODRIGUES, 2009, p. 152). 

O Direito do Trabalho, até por suas origens, merece respaldo para combater esses males 

da sociedade (BERGER, 2004, p. 104). Ademais, as alterações no âmbito da terceirização 

apontam para uma situação de insegurança e até mesmo instaura certo temor quanto às 

consequências, a curto, médio e longo prazo, de mais esse sintoma da flexibilização dos direitos 

trabalhistas, motivada pela busca das empresas por novas práticas para se manterem 

competitivas no mercado. É importante garantir que a regulamentação seja, afinal, uma 
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conquista positiva tanto para empregadores como para trabalhadores, que poderão contar com 

direitos legalmente estabelecidos. 

 A influência da tecnologia, dos novos meios tecnológicos e a reestruturação produtiva 

imposta pela racionalidade econômica emergente ocasionam uma série de alterações no 

panorama das relações jurídico-laborais (SOUZA, 2011, p. 173), exigindo maiores esforços na 

busca por formas de combater a precarização do uso da mão de obra, que constitui, segundo 

MATTOS (2009, p. 138), forma genérica de denominação que engloba especialmente o 

trabalho em tempo parcial e o trabalho temporário.  

O impasse que prevalece na questão referente à flexibilidade de direitos trabalhistas 

ressurge na medida em que se constata a imposição de condições precárias às relações de 

trabalho em favorecimento dos interesses econômicos e em detrimento das conquistas sociais. 

 A terceirização, portanto, possui limites mais amplos do que uma análise superficial 

leva a crer. Aí se justifica a constante busca por soluções que possibilitem que os direitos dos 

trabalhadores permaneçam amparados à luz da flexibilização do Direito do Trabalho, tendo em 

vista que “tão intensas e complexas são essas novas redes de estrutura que, para muitos autores, 

o momento atual não apenas é de mudança, mas também de ruptura de paradigmas” (SOUZA, 

2011, p. 174). 
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4) Conclusão 

 

O Direito do Trabalho é fruto do setor social e economicamente subordinado (a 

chamada, genericamente, classe trabalhadora), que continuou com esse caráter subordinado 

nas décadas seguintes a seu surgimento, embora com influência política e econômica crescente 

à medida que se aprofundava o avanço democrático das sociedades nacionais em que se 

desenvolvia. 

É ainda o segmento jurídico que melhor combinaria a noção de justiça social como 

estratégia de atuação não somente das políticas públicas e medidas administrativas do Estado, 

porém, na mesma intensidade, como estratégia de atuação no plano da sociedade civil. Atuação 

não somente no mercado econômico, mas também em toda a dimensão da sociedade civil 

(CORREIA e MIESSA, 2013, p. 133). 

Ademais, o princípio da proteção informa que o Direito do Trabalho estrutura em seu 

interior, com suas regras, institutos, princípios e presunções próprias, uma teia de proteção à 

parte hipossuficiente na relação empregatícia – o obreiro -, visando retificar (ou atenuar), no 

plano jurídico, o desequilíbrio inerente ao plano fático do contrato de trabalho. Pode-se afirmar 

que sem a ideia protetivo-retificadora, o Direito Individual do Trabalho não se justificaria 

histórica e cientificamente. Sem a presença e a observância cultural e normativa do núcleo 

basilar de princípios especiais do Direito do Trabalho, ou mediante a descaracterização 

acentuada de suas diretrizes indutoras, compromete-se a própria noção de Direito do Trabalho 

em certa sociedade histórica concreta (DELGADO, 2012, p. 192). 

A grande maioria das alterações verificadas com a Reforma Trabalhista, inclusive as 

alterações envolvendo a terceirização – quando não adereçada de maneira responsável e acurada 

-,  é no sentido de flexibilizar os direitos dos trabalhadores, fugindo ao viés protetivo desta 

Justiça Especializada, sendo capaz, portanto, de gerar incoerência, inconsistência e 

sobreposição normativa na seara do Direito do Trabalho, sobretudo na aplicação do Direito 

pelos juristas. 

Com a recente Reforma Trabalhista, há mais do que nunca a necessidade de delinearem-

se os parâmetros para a utilização da terceirização de forma salutar e equilibrada, visando à 

garantia dos direitos trabalhistas dos empregados terceirizados, assegurando aos empregadores, 

ao mesmo tempo, maior flexibilidade para gerir a mão de obra no âmbito das empresas - desde 

que atuem de forma responsável, consciente, e sejam respeitados os limites fixados pela 

Constituição Federal.  
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É fato que os grupos privados com maior poder de barganha e negociação políticas, 

geralmente os velhos beneficiários de uma estratificação social iníqua, vem há muito buscando 

flexibilizar os ordenamentos e atribuir às normas, não raras vezes, significados absolutamente 

diversos dos originais. Nesses momentos, quem usa a lei é visto como "arcaico" e sabotador da 

estratégia neoliberal. Segundo FARIA (2005, p. 37), Compete ao Judiciário estancar os 

excessos e ilegalidades dessas práticas. 

Ressalte-se que os objetivos pretendidos - evitar a intervenção legislativa, economizar 

regras judiciais, facilitar a atividade econômica à margem da regulamentação administrativa, 

enfatizar as decisões consensuais, simplificar procedimentos, desburocratizar, reduzir custos e 

tempo, etc. - não são intrinsecamente maléficos, porém as novas estruturas normativas aduzem 

exigências inéditas ao Judiciário.  

 Após a adequação legislativa às tendências globais de flexibilização dos direitos dos 

empregados, prevaleceu o argumento da necessidade de modernização das relações trabalhistas 

de uma forma imparcial, ou seja, beneficiando tanto empregados como empregadores. No 

entanto, cada vez mais as pesquisas realizadas envolvendo terceirização demonstram que, da 

forma como a prática é adotada no Brasil, os resultados raramente são favoráveis aos 

trabalhadores terceirizados. 

  STEIN, ZYLBERSTAJN e ZYLBERSTAJN (2017, p. 593) realizaram estudo 

comparando os salários da mão de obra terceirizada no Brasil com os dos trabalhadores 

contratados diretamente pelas empresas. A comparação simples entre as remunerações médias 

dos dois grupos indicou que os salários dos terceirizados são 17% inferiores, chegando a 18% 

quando controlado pelas características observáveis dos trabalhadores. Além disso, foi 

constatada uma grande heterogeneidade no diferencial salarial. Trabalhadores de ocupações 

como telemarketing tem o salário 8% inferior quando estão terceirizados. 

 Enquanto, por um lado, economistas e estudiosos do mainstream apontam a 

terceirização como via de fomento à produtividade, à competitividade e à geração de postos de 

trabalho, por outro, afirma-se não existir evidência teórica ou empírica de que ela cumpra 

qualquer dessas funções, servindo, ao contrário, para o aprofundamento das iniquidades e da 

precariedade do trabalho. Para BIAVASCHI (2016, p. 79), a reforma trabalhista realizada, 

especialmente no que tange aos novos contornos da terceirização, permitiu a existência de 

“empresas sem empregados e trabalhadores sem direitos”, já que a contratação poderá se dar 

por meio de ajustes de natureza civil ou comercial. 
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É necessário, sobretudo, pôr no horizonte a possibilidade de construção de um padrão 

de regulação pública das relações de trabalho em um patamar civilizado. O desempenho desse 

papel requer o enfrentamento de problemas históricos e atuais referidos à sua própria condição 

organizativa e política. Inclusive, considerando uma representação mais ampla das classes 

trabalhadoras no país, tendo em vista sua segmentação histórica e em constante atualização, 

trazida com os processos de terceirização e flexibilização em curso (OLIVEIRA, 2015, p. 563). 

A tendência para o Direito do Trabalho, diante do cenário delineado é que - da mesma 

forma como atuou na questão do tempo de trabalho -, acompanhe a técnica e a traga novamente 

ao equilíbrio, que é exigência e pressuposto da sociedade. Deverá ocorrer, então, um 

reenquadramento da questão da terceirização, com a ampliação das hipóteses de 

responsabilização direta e liame reconhecido com a empresa tomadora de serviços ou 

contratante, aquela que veio a se beneficiar com o trabalho alheio. No caso brasileiro, do ponto 

de vista da busca pela proteção dos direitos e da dignidade dos trabalhadores terceirizados, a 

perspectiva é de uma responsabilização direta da empresa principal, a isonomia de direitos e a 

reorganização da representação dos trabalhadores.  

Nesta moldura lógica e sistemática, como ensina DELGADO (2012, p. 193), não cabem 

fórmulas de utilização do trabalho que desconstruam o patamar civilizatório mínimo instituído 

pela ordem jurídica constitucional e legal, “reduzindo a valorização do trabalho e do emprego, 

exacerbando a desigualdade social, instituindo formas novas e incontroláveis de 

discriminação”. 
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