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RESUMO 

 
 

O tema pesquisado objetivou conhecer a importância e a influência que a 

terceirização pode causar em empresas tomadoras do serviço e quais suas 

consequências para os trabalhadores, devido à crescente demanda pela 

descentralização dos serviços nas empresas, que cada vez mais procuram a 

redução de custos, absorção de tecnologias e satisfação de seus clientes. No 

primeiro momento, foi feito um estudo sobre relações de emprego e de trabalho para 

então se adentrar no tema principal, começando por sua parte histórica e analisando 

quais as vantagens e desvantagens da terceirização. Após fez-se a análise da 

evolução da Súmula 256 do TST, superada pela Súmula 331, a qual provavelmente 

sofrerá alterações diante do sancionamento da Lei n.º 13.429/2017. Em segundo 

momento, fora abordado sobre o contrato temporário, as suas diferenças frente à 

terceirização e o fenômeno da pejotização nas relações trabalhistas. E por fim, uma 

análise da Lei n.º 13.429/2017 e suas alterações, a qual dispõe sobre o contrato de 

prestação de serviço a terceiros, regulamentando também a atividade-fim, e sua 

aplicação no tempo. 

 
 
Palavras-Chave: Direito do Trabalho. Terceirização. Flexibilização. Vantagens.  

Atividade-fim. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Visto a grande necessidade de cuidado com os trabalhadores, em 1943, 

promulgou-se a CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas, no entanto, nada 

abrangente em relação à terceirização, vez que essa não era um meio utilizado com 

tanta expansão no tempo de seu surgimento. 

 O tema que trata da terceirização tem sua importância devido à influência e 

demanda que vêm crescendo nos setores empresariais e trabalhistas.  

 Inicialmente, abordam-se sobre alguns pontos básicos do direito do trabalho, 

quais sejam: conceitos e distinções das relações de emprego e trabalho, as quais 

são rompidas, pela terceirização, em seu tradicionalismo, uma vez que essa é uma 

grande forma de flexibilização dos direitos do trabalho. Outro ponto importante 

também é a questão analisada no tópico sobre a globalização e flexibilização 

referente à terceirização, que após uma busca de alternativas de produção e 

reorganização diante das crises do capitalismo surgiu a globalização, para 

readequar o desenvolvimento econômico das empresas. 

 Diante disso, as empresas na tentativa de criar formas alternativas de 

produção, adotam a terceirização para seus produtos/serviços, o que gera grande 

necessidade de mais trabalhadores, por consequência mais empregos, uma vez que 

as empresas querem cada vez terceirizar os seus produtos, seja sua atividade-meio, 

ou seu produto principal, chamado de atividade-fim. Isto significa que a terceirização 

pode ser de grande vantagem para trabalhadores/empregadores, se está for feita de 

forma lícita.  

 O objetivo desse trabalho é analisar a terceirização de acordo com as leis 

trabalhistas, mais especificamente a Lei nº 13.429/2017 e seus impactos frente à 

súmula 331 do TST – Tribunal Superior do Trabalho. Em uma primeira análise houve 

o estudo do inciso I da referida súmula, analisando as possibilidades da 

terceirização e trabalho temporário. No inciso II há análise da contratação da 

administração pública; no inciso III o estudo sobre as atividades-fim e meio e 

finalmente no inciso IV o estudo das responsabilidades referente ao tema.  

 O estudo desse tema gera grande polêmica, visto que após a promulgação da 

Lei da Terceirização nº 13.429/17 que abrange a terceirização como um todo, muitas 

vezes torna-se um problema para os trabalhadores, os quais não tendo muitas 

alternativas têm que se submeter a condições de trabalho que lhe são impostas, 



9 

 

para que empresas possam baratear os custos de seus produtos/serviços.  

 Visto essa problemática surgiu a Lei nº 13.429/17, aprovado pelo Presidente 

da República, a qual é analisada no presente trabalho objetivando demonstrar as 

grandes discussões em torno do assunto: atividade-meio e atividade-fim, uma vez 

que o mesmo autorizou expressamente a terceirização na atividade-fim, pela Lei nº 

13.467/17, contrariando totalmente a Súmula 331 do TST. 

Assim, esse trabalho irá colaborar como fonte de pesquisa, principalmente no 

âmbito das mudanças da terceirização, trazendo enfoque nas alterações e o quão 

seu impacto pode causar. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA TERCEIRIZAÇÃO 

 

2.1 RELAÇÃO DE EMPREGO X RELAÇÃO DE TRABALHO 

 

Para compreender sobre a terceirização de serviços apresentar-se-á uma 

breve introdução sobre importantes elementos envolvidos no tema.  

A relação jurídica é a base do direito, qualificando-se como vértice em torno 

do qual se formam os princípios, regras e demais institutos no mundo jurídico. Por 

isso é de grande importância para o Direito do Trabalho a distinção das relações de 

emprego e trabalho. (DELGADO, 2002, p.201) 

Extrai-se do art. 3º da CLT o conceito de relação empregatícia, a qual pode-

se dizer que é  toda atividade exercida por pessoa física, que presta serviço com 

pessoalidade a um tomador, tendo esse serviço natureza não eventual, sob 

dependência de salário. Maurício Godinho Delgado (2002, p.280) comenta que os 

elementos que a configuram são, portanto: trabalho não eventual; prestado “intuito 

personae”; por pessoa física; em situação de subordinação; com onerosidade.  

Já por relação de trabalho, o entendimento é mais amplo, englobando nesse 

sentido a relação de emprego e todas as formas de prestação de trabalho, ou seja, 

toda relação jurídica firmada, podendo ser trabalho autônomo, avulso, eventual, 

entre outros que tem por proteção a lei. 

 Conforme entende Carmem Camino (2004, p.200), sobre relação de trabalho: 

 
Por relação de trabalho pode-se entender toda relação jurídica na qual 
alguém se obriga a trabalhar, seja para obter um determinado resultado 
esperado (a consecução de uma obra), seja para a entrega da própria força 
de trabalho consubstanciado no ato de trabalhar.  
 

Segundo Maurício Godinho Delgado (2002, p.265), a distinção entre relação 

de trabalho e relação de emprego está em que, a primeira tem caráter genérico e, 

engloba todas as relações jurídicas que tem por prestação essencial uma obrigação 

de fazer ligada ao trabalho humano. Por isso, a relação de trabalho, compreende, 

assim, a relação de emprego, a relação de trabalho autônomo, relação de trabalho 

eventual, de trabalho avulso e demais modalidades de prestação de trabalho 

existentes no mundo jurídico. Já a relação de emprego é uma modalidade específica 

da relação de trabalho, que não pode ser confundida com as demais, tendo, para 

isso, suas próprias regras no ordenamento jurídico.  
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Nas palavras de Alice Monteiro de Barros (2010, p. 220-221), as duas 

relações – de emprego e de trabalho – são modalidades de relação jurídica, ou seja, 

“de situação da vida social disciplinada pelo Direito, mediante a atribuição a uma 

pessoa (em sentido jurídico) de um direito subjetivo e a correspondente imposição a 

outra de um dever ou de uma sujeição”. Para ela, a relação de emprego é gerada 

pelo contrato de trabalho, tendo, portanto, natureza contratual e como principais 

elementos a pessoalidade; a natureza não eventual; a remuneração e a 

subordinação jurídica da prestação de serviço. Ela ainda conclui que não é qualquer 

relação de trabalho que é regida pelo Direito do Trabalho, mas somente as que têm 

esses elementos.  

Para se compreender melhor a relação de trabalho e a relação de emprego, 

é importante a demonstração de exemplos usados no cotidiano, como: a Carteira de 

Trabalho e Previdência Social (CTPS) está ligada à relação de trabalho subordinado 

que corresponde ao vínculo de emprego, portanto só se trata de uma relação de 

emprego e não de uma relação de trabalho. Nem todos os tipos de relações de 

trabalho são registrados na CTPS, mas todos os tipos de relação de emprego são 

registrados no referido documento. (JAHN, 2014) 

Diante disso, analisados todos os pontos essenciais de uma relação 

empregatícia, conclui-se que se presentes todos esses elementos exigidos pela lei, 

ter-se-á uma relação de emprego, isto é, uma relação contratual. Contudo, se faltar 

qualquer dos pressupostos, acima citados, não se caracterizará uma relação de 

emprego.  

Quanto à relação de trabalho, concluímos que a mesma tem uma proteção 

legal, entretanto não terá necessariamente um vínculo de emprego, bem como o 

fundamento de sua conceituação se refere à pessoa do trabalhador, abrangendo 

qualquer modalidade de serviço prestado e, diferentemente da relação de emprego, 

não haverá contrato, mas sim uma relação de fato.  

 

2.2 PRIMEIRAS FORMAS DE TERCEIRIZAÇÃO: GLOBALIZAÇÃO E NOVAS 

FORMAS DE TRABALHO 

 

2.2.1 Horizontalização e Verticalização 

 

Para compreender a evolução da verticalização para a horizontalização é 
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preciso primeiro analisar o histórico de como isso se deu, o qual começa com o 

taylorismo/fordismo, chamado de movimento vertical, e termina com o toyotismo, 

chamado de movimento horizontal.  

O Taylorismo passou a existir diante da capacidade produtiva do trabalhador, 

em que sua experiência média era sempre maior que a sua produção “real” na 

empresa. (PINTO, 2010, p.25). Nessa vertente, foi possível ver que a ideia era obter 

uma especialização de todas as atividades dentro da produção industrial, a partir 

dessa divisão de trabalho técnico. 

Desta maneira, diferentes atividades foram subdivididas, passaram então a 

medir a duração de cada movimento com um cronômetro, e tendo como resultado a 

determinação do tempo “real” gasto para se realizar cada operação. (PINTO, 2010, 

p. 23-24) 

Foi nesse sentido do trabalho humano, que se observou na chegada do 

Taylorismo a “apropriação do conhecimento dos trabalhadores” (TAYLOR, 1970, p. 

49-50), o qual as preocupações estiveram voltadas para a intensificação do ritmo de 

trabalho.  

Deste modo, para que permanecesse organizado o trabalho de produção em 

massa, surgiu o Fordismo. (MONTELLO, 1995, p. 45), constituindo e consolidando, 

ao longo do século XX, o chamado operário-massa. (ANTUNES, 2011, p. 23) 

Com o surgimento do fordismo, este foi um grande responsável pela 

intensificação do trabalho humano, na medida em que imputava ao trabalhador a 

velocidade na linha de montagem, (PINTO, 2010, p. 38), que é tão bem ilustrada no 

clássico do cinema “Tempos Modernos” (CHAPLIN, 1936). 

Faz-se necessário salientar que com o Fordismo, é certo que cresceram 

inúmeras oportunidades de trabalho, devido à produção em massa, e diante disso, 

necessitavam de mais operários. No entanto, as qualidades do trabalhador eram 

praticamente dispensáveis, de modo que, ficava garantida a capacidade de 

substituição dos trabalhadores de modo direto, rápido e com baixo custo, assim, em 

massa de trabalhos precários nas justificativas de que os custos dos empresários 

iriam diminuir e os veículos seriam vendidos a preços menores, fazendo com que 

aumentasse as vendas. 

Dessa maneira, por consequência, acarretou muitas insatisfações por parte 

dos trabalhadores com esse modo de produção, vez que implicava na intensificação 

da jornada de trabalho, e tampouco importava o saber do individuo no processo do 



13 

 

trabalho. 

Então, por uma busca de alternativas que desse uma grandiosidade ao 

processo produtivo, iniciou um grande processo de reorganização de suas formas de 

dominação, tentando alcançar a gestão de recuperação nas diversas esferas da 

sociabilidade. Assim destaca Vitor Eduardo Schincariol (2007, p.16), acerca do tema: 

 
A expressão crise do fordismo aventa à crise deste “regime de acumulação”, 
a partir de 1973. No início daquela década, termina o grande ciclo de 
crescimento econômico inaugurado após a segunda guerra mundial, 
alicerçado sobre as bases fordistas. Com isto, suscitou-se novo debate 
sobre as raízes da crise do capitalismo e também sobre seus próprios 
rumos, tal como no início do século XX. 

 
Diante dessa crise que encontrava-se o fordismo,  surgiu o toyotismo com o 

objetivo de controlar a qualidade dos produtos, focando apenas no seu produto final 

e não em massa. Um dos objetivos desse modelo era visar em “team work”, ou seja, 

trabalho em equipe, para que houvesse muito mais qualificação e pouco tempo 

perdido na mão de obra da matéria prima. 

Desta feita, o aperfeiçoamento capitalista do modo de produção provocado 

pelo toyotismo conseguiu aliar novas tecnologias ao trabalho desempenhado pelo 

obreiro, no entanto, trouxe maior exploração do trabalho humano. 

Vê- se então, ainda que implicitamente, havia exploração do trabalhador e a 

classe operária não estava contente. Sobre esse fato versa Gabriela Neves Delgado 

(2003, p.54): 

 
Entretanto, o processo de acumulação capitalista do auge dos anos 1950 a 
1960 pareceu esgotar-se em um forte impasse: em 1970, manifestou-se 
uma de suas crises estruturais, instaurando-se uma fase de retrocesso de 
limitação de direitos, cujos impactos afetaram estruturas e componentes do 
sistema capitalista de produção. 

  
Verifica-se, portanto, que o modelo toyotista, causou malefícios ao 

trabalhador, pois trouxe grande exploração do trabalho humano, fazendo-se valer a 

máxima que os empregadores, na verdade, estão preocupados em seus lucros, nem 

que para isso haja um excesso na exploração do proletariado. 

A partir da necessidade das empresas em gerarem espaços físicos e 

concentrar-se em seus negócios principais é que surge um novo fenômeno, 

chamado de horizontalização. A origem dessa cadeia começou com os japoneses, 

os quais se viram obrigados a arranjarem um novo método para produzir relógios em 

massa e com qualidade, até então produzidos artesanalmente. Foi nessa fase que o 
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país organizou-se em produtores de placas eletrônicas e montadores, separados em 

setores, acabando com a concorrência mundial, principalmente sob os suíços que 

ainda continuavam com seu famoso método artesanal. Nesse contexto os 

empresários começaram a enxergar a terceirização como uma solução para seus 

problemas e a verticalização como um atraso, como assim versa Ciro Pereira da 

Silva (1997, p.40): 

[…] Por isso a horizontalização, como contraponto a ela, requer um 
planejamento e um amadurecimento dos empresários, amadurecimento 
este que já parece existir entre os sindicalistas. Nos mais diversos 
pronunciamentos, temos ouvido dirigentes sindicais acatarem a ideia da 
terceirização, ressalvando aspectos sociais, sem dúvida importantes, como 
a preservação do nível de emprego. Nem mesmo falam no aumento de 
empregos. Elas parecem entender que, pelo aspecto da competição, o 
sistema horizontal permite melhor controle de custos e administração mais 
enxuta, pois são vários os itens que deixam de exigir esforço administrativo, 
permitindo que este seja carreado para o core busines, para as atividades 
que agregam valor ao produto. Parecem perceber também que o sistema 
vertical provoca exatamente o contrário: a complexidade administrativa, a 
diluição do esforço produtivo e de melhoria de qualidade para um elenco 
maior de produtos, tornando mais vulnerável toda a logística da empresa. 

  

É nessa linha que Arnaldo Sussekind (2002, p.274) discorre sobre 

horizontalização e verticalização:  

 

[…] O processo de mudança por que passa a economia instiga a reflexão 
sobre a forma mais apropriada de se organizar a empresa, capacitando-a a 
responder aos desafios provocados pela modernidade e pela crescente 
competitividade empresarial e exigências dos consumidores, sobretudo 
após a formação dos grandes blocos geoeconômicos (a União Europeia, o 
Nafta, o Mercosul, os ‗Tigres Asiáticos‘ de industrialização recente etc.). 
Entram em cena os modelos da verticalização e da horizontalização da 
atividade econômica, significando aquela a centralização funcional, vale 
dizer, unifica-se sob o comando único todas as atividades que, direta ou 
indiretamente, concorrem para o empreendimento percorrer todas as etapas 
de produção e, assim, atingir sua finalidade. A Constituição Federal de 1988 
tratou da verticalização, em atividade básica e de porte. Assegurou às 
empresas estrangeiras a exploração mineral desde que ‗tenham o produto 
de sua lavra e beneficiamento destinado à industrialização no território 
nacional, em seus próprios estabelecimentos ou em empresa industrial 
controladora ou controlada‘ (art. 44, §1º, do ADCT). Aí estão as etapas 
verticalizadas do processo produtivo na área de mineração: extração do 
bem mineral, seu beneficiamento e posterior industrialização. Com a 
horizontalização se passa movimento oposto: dá-se a desconcentração 
industrial, isto é, o desmonte ou descarte de atividades acessórias ou 
intermediárias para que a empresa enfoque seu negócio principal. Deste 
modo, abrem-se espaços, de um lado, para o aparecimento de empresas 
especializadas, de aprimorada técnica produtiva e alta qualidade de 
serviços, enquanto, de outro lado, a empresa reorganizada tende a 
experimentar melhores condições de dirigibilidade do negócio, incremento 
de produtividade e de salários, redução de custos operacionais etc. É neste 
último modelo que brota e viceja a terceirização. 
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Portanto, segundo Arnaldo Sussekind (2002, p.284), a horizontalização é 

caracterizada pela desconcentração das atividades acessórias da indústria, que, 

como consequência, abre a possibilidade para o enfoque no negócio principal. 

Desse modo há o aparecimento de novas empresas, de um lado aquelas que 

melhoram a dirigibilidade de seus negócios, reduzem seus custos e do outro a 

empresa que se especializa em terceirizar os serviços acessórios de outra empresa. 

 

2.2.1.1 Globalização, Flexibilização e Neoliberalismo 

 

Como se vê, a terceirização é resultado da várias reorganizações nos 

processos produtivos, em que envolve questões como a necessidade econômica, 

redução de custos e, aumento de produtividade. Diante das crises do capitalismo, e 

com a necessidade de unir esforços para a supressão de deficiência local, é que 

surgiu a globalização. (MAIOR , 1997, p.139) 

Deste modo, para garantir o desenvolvimento econômico, as empresas 

buscaram uma forma melhor de obstar as exigências do mercado globalizado, na 

lição de  Rosani  Portela Correia (1999, p.88) , em consonância com este 

entendimento: 

 
A inserção no mercado globalizado requer algo mais do que a simples 
utilização de uma mão-de-obra qualificada. Exige-se a aplicação criativa do 
conhecimento ao trabalho, que revela na adequação a uma realidade 
plenamente nova, onde a expansão do conhecimento qualificado e a 
produção criativa são requisitos para o acesso e a permanência no mercado 
de trabalho.  

 
Isto posto, foi criado pelas indústrias uma flexibilização, com o intuito de 

descentralizar a produção, surgindo um novo modelo de produção conhecido por 

Terceirização, ou como Maurício Godinho Delgado (2015, p.473) também nomeia 

“ terciarização”. 

Para Carlos Henrique Bezerra Leite (2017, p. 337), "A palavra 

"terceirização", que vem sendo utilizada em larga escala, principalmente no meio 

empresarial, constitui neologismo oriundo do vocábulo "terceiro", no sentido de 

intermediário, interveninente, medianeiro." 

É imperioso o estudo da flexibilização da lei no que concerne a terceirização 

do trabalho, pois essa é inserida como uma das formas de flexibilização trabalhista, 

de modo que rompe com o padrão previsto pela CLT de vínculo empregatício e não 
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tem previsão naquela. 

À medida que as transformações e a globalização vão ocorrendo, as relações 

de trabalho também dependem de certa adaptação, surgindo novos ajustes que 

merecem novas normas. Para isso é importante destacar o princípio da Adequação 

Social no sistema justrabalhista, exemplificado por Alice Monteiro de Barros (2009, 

p.88) explica: 

 
A flexibilização traduz aqui uma forma de adaptação das normas 
trabalhistas às grandes modificações verificadas no mercado de trabalho. 
Até nessa hipótese de flexibilização, os limites mínimos previstos nos 
diplomas constitucionais e internacionais devem ser respeitados, mesmo 
porque os direitos trabalhistas integram o rol dos direitos fundamentais na  
Constituição de 1988.” [Grifo meu] 

 

Com isso fica clara a necessidade de flexibilização da lei no que diz respeito 

a outras formas de entender a terceirização e sua transformação, para a proteção 

dos trabalhadores. Ou seja, visa flexibilizar uma proteção maior para a relação 

trabalhista, onde só normas não são suficientes por si só. 

Portanto, sob esse prisma ideológico, associa-se a globalização financeira e 

produtiva ao chamado neoliberalismo, que visa adequar a legislação nacional aos 

interesses do mercado. JATOBA e ANDRADE (1993, p. 8) fazem a seguinte síntese 

do tema: 

 
O tema flexibilização tem várias dimensões, pois comporta diversas 
categorias. Antes de conceituá-las convém destacar que a flexibilização do 
mercado e das relações de trabalho surgiu na mesma onda neoliberal que 
trouxe à tona questões como a desregulamentação da economia e a 
privatização. O objetivo é restaurar a hegemonia do mercado e facilitar a 
inserção da economia em novos padrões competitivos, tanto a nível 
doméstico quanto internacional. 

 

O neoliberalismo, de certo modo, vê no Direito do Trabalho um óbice à livre 

iniciativa, sob fundamento de que as normas protecionistas atrapalhariam o 

desenvolvimento econômico. Ao final do século XX, reformou o direito do trabalho 

que defendia a flexibilização de normas e princípios, com o objetivo de tornar os 

ordenamentos justrabalhistas menos rígidos e mais coerentes. É o que escreve 

Amauri Mascaro Nascimento (2011, p.68): 

 

O direito do trabalho vive atualmente um conflito entre as suas concepções, 
a protecionista, acusada de hipergarantista, de afetar o desenvolvimento 
econômico e a livre iniciativa, e a reformista que defende a flexibilização das 
leis e a reavaliação, no plano teórico, dos seus princípios e funções, pondo-
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se a flexibilização como uma polêmica reação contrária à rigidez da 
legislação tutelar do trabalhador. 

 

Com efeito, a crise econômica mundial influenciou a flexibilização, contudo, 

o posicionamento da doutrina, não é unânime. Boaventura de Sousa Santos (2003, 

p.3-76) compreende, a flexibilização nos mercados de trabalho, uma tentativa do 

neoliberalismo de “transformar o contrato de trabalho num contrato de direito civil 

igual a qualquer outro”. 

Diante disso, a terceirização que também é uma das vertentes da 

flexibilização, surgiu como estratégia para compatibilizar a eficiência econômica com 

um novo modelo de administração e, por essa razão, houve uma reorganização da 

mão de obra, com implicações inéditas nas relações de trabalho.  

Por volta de 1950 a terceirização foi impulsionada por multinacionais no 

Brasil, devido à preocupação que tinham com a sua atividade-fim. (MARTINS, 2010, 

p.2) Nessa década, a partir do governo de Juscelino Kubitschek, muitas empresas 

estrangeiras vieram para o Brasil, já adotando o método da terceirização para obter 

maior produtividade, em condições superiores de competição em comparação as 

indústrias locais. Diante disso, a solução encontrada para aumentar a produtividade 

e diminuir custos, foi contratar empresas terceirizadas para a realização de 

atividades assessórias. (DELGADO, G.; HENRIQUE, 2004, p.83) 

 Ciro Pereira da Silva (1997, p-25-27) faz uma crítica ao fato do Brasil ter 

adotado a terceirização:  

 
Lamentável é que, orgulhosos da criatividade, insistam em copiar muitas 
vezes irracionalmente, aquilo que deu certo no Japão ou nos Estados 
Unidos, sem se preocuparem com adaptações culturais e peculiaridades 
regionais.  
[…] 
Não há nada de errado em terceirizar esses serviços. A falta de 
planejamento, a despreocupação com a qualidade dos serviços e a busca 
exclusiva de baixos custos, isto sim está errado. Isso é seguir uma 
tendência modernizante por mero modismo. 

 
Portanto, para o Autor, em nenhum momento houve preocupação com 

adaptações culturais e peculiaridades regionais, visto que desde a época em que 

surgiu essa modalidade não houve preparo para recebê-la, sendo adotada somente 

em razão do modismo de outros países. 

Analisar-se-á em seguida as primeiras formas de terceirização no Brasil. 
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2.2.2 Contrato de empreitada 

 

O contrato de empreitada trata-se de um contrato de natureza civil, com 

suas raízes na antiga romana locatio conductio operis, no qual unilateralmente, uma 

pessoa se obriga a realizar trabalho para outro, chamada empreiteira, sem 

subordinação, pessoalmente ou através de terceiro quando não houver restrição 

contratual, com material próprio ou por este fornecido, mediante remuneração certa 

ou proporcional ao trabalho executado.  

Essa relação de contrato está na esfera no âmbito do Direito Civil, disposto 

nos artigos 610 a 626, que integra o contrato e este se realiza quando o empreiteiro 

contrata uma pessoa para a execução da obra encarregada, podendo ser definido 

como: 

[...] contrato em que uma das partes (empreiteiro) se obriga, sem 
subordinação ou dependência, a realizar certo trabalho para outra (dono da 
obra), com material próprio ou por este fornecido, mediante remuneração 
global ou proporcional ao trabalho executado” (PEREIRA, 2007, p.315). 
 

Quando a obra for realizada por terceiro, se configurará a subempreitada, 

que sucederá uma descentralização da contratação anteriormente feita, para outra 

pessoa, importando em subcontratação. 

Além disso, mesmo se tratando de um contrato de natureza civil, é 

importante destacar que a Justiça do Trabalho tem competência para julgar "os 

dissídios resultantes de contratos de empreitadas em que o empreiteiro seja operário 

ou artífice" (CLT, art. 652, alínea "a", III) (LEITE, 2017, p. 384). Nesse sentido, versa 

Valentin Carrion (1995, p.487): 

 

A competência da Justiça do Trabalho esgota-se no conteúdo do que as 
partes tenham contratado (especialmente a remuneração), sem que a lei 
confira direitos trabalhistas. Se o artífice possuir firma devidamente 
organizada, trata-se de atividade empresarial, mesmo modesta, que escapa 
à previsão legislativa mencionada. 

 

No entanto, para Amauri Mascaro Nascimento (1996, p.147), o "propósito do 

legislador brasileiro foi o de equiparar as situações do empreiteiro operário ou artífice 

e do empregado, atribuindo-lhes os direitos materiais estabelecidos na legislação 

trabalhista". 

Já conforme salientado, a terceirização, no que concerne à evolução, a 

consolidação da Súmula 331, do TST, influencia o tratamento de situações que não 



19 

 

se enquadram, necessariamente, de forma precisa em seu conceito, mas que em 

muito se assemelham, como ocorre no texto do dispositivo do art. 455, da CLT, em 

que trata da contratação do empregado, por subempreiteiro: 

 

Art. 455 - Nos contratos de subempreitada responderá o subempreiteiro pelas 
obrigações derivadas do 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 importâncias a 
este devidas, para a garantia das obrigações previstas neste artigo. 

 

Para alguns autores, como exemplo de Valentin Carrion e Maurício Godinho 

Delgado, entende que a responsabilidade é solidária, de outra partida, para Wilson 

de Souza Campos Batalha, este entende que acarreta em responsabilidade 

subsidiária. 

Não obstante, o Enunciado 13, aprovado na 1ª Jornada de Direito Material e 

Processual do trabalho, adotou o entendimento de que o contrato de empreitada 

gera responsabilidade subsidiária nas obrigações trabalhistas, vejamos: 

 

13. DONO DA OBRA. RESPONSABILIDADE. Considerando que a 
responsabilidade do dono da obra não decorre simplesmente da lei em 
sentido estrito (Código Civil, arts. 186 e 927) mas da própria ordem 
constitucional no sentido de se valorizar o trabalho (CF, art. 170), já que é 
fundamento da Constituição a valorização do trabalho (CF, art. 1º, IV), não 
se lhe faculta beneficiar-se da força humana despendida sem assumir 
responsabilidade nas relações jurídicas de que participa. Dessa forma, o 
contrato de empreitada entre o dono da obra e o empreiteiro enseja 
responsabilidade subsidiária nas obrigações trabalhistas contraídas pelo 
empreiteiro, salvo apenas a hipótese de utilização da prestação de serviços 
como instrumento de produção de mero valor de uso, na construção ou 
reforma residenciais. 

 

Contudo, o TST alterou o posicionamento da OJ/SBDI-1 191, definindo que 

exceto os entes públicos, o dono da obra responderá subsidiariamente, conforme 

adotado no julgamento do incidente recurso de revista, in verbis: 

 

INCIDENTE DE RECURSO DE REVISTA REPETITIVO. TEMA Nº 0006. 
CONTRATO DE EMPREITADA. DONO DA OBRA. RESPONSABILIDADE. 
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 191 DA SbDI-1 DO TST VERSUS 
SÚMULA Nº 42 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA 
REGIÃO 1. A exclusão de responsabilidade solidária ou subsidiária por 
obrigação trabalhista, a que se refere a Orientação Jurisprudencial nº 191 
da SbDI-1 do TST, não se restringe a pessoa física ou micro e pequenas 
empresas. Compreende igualmente empresas de médio e grande porte e 
entes públicos. 2. A excepcional responsabilidade por obrigações 
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trabalhistas, prevista na parte final da Orientação Jurisprudencial nº 191 da 
SbDI-1 do TST, por aplicação analógica do artigo 455 da CLT, alcança os 
casos em que o dono da obra de construção civil é construtor ou 
incorporador e, portanto, desenvolve a mesma atividade econômica do 
empreiteiro. 3. Não é compatível com a diretriz sufragada na Orientação 
Jurisprudencial nº 191 da SbDI-1  do TST jurisprudência de Tribunal 
Regional do Trabalho que amplia a responsabilidade trabalhista do dono da 
obra, excepcionando apenas “a pessoa física ou micro e pequenas 
empresas, na forma da lei, que não exerçam atividade econômica vinculada 
ao objeto contratado”. 4. Exceto ente público da Administração direta e 
indireta, se houver inadimplemento das obrigações trabalhistas contraídas 
por empreiteiro que contratar, sem idoneidade econômico-financeira, o dono 
da obra responderá subsidiariamente por tais obrigações, em face de 
aplicação analógica do art. 455 da CLT e de culpa in eligendo.  
(TST Processo: IRR – 190-53.2015.5.03.0090, Relator: Ministro João Oreste 
Dalazen, Data de Julgamento: 11/05/2017, 6ª Turma, Data de Publicação: 
30/06/2017)  

 

Ainda que a terceirização tenha se difundido muito tempo depois da CLT, a 

doutrina trata o contrato de empreitada como uma forma de terceirização, em que o 

tomador se beneficia da mão de obra do trabalhador da empresa subcontratada. 

Logo, esta seria uma hipótese de atividade-fim, que possui expressa autorização 

legal, dado o regramento próprio conferido à construção civil. 

Apesar da terceirização e sua natureza jurídica não terem relação com a 

empreitada e com a subcontratação, muitos doutrinadores as tratam de maneira 

igual, portanto, com a mesma natureza jurídica. 

 

2.2.3 Contrato temporário 

 

O trabalho temporário, como espécie de terceirização, teve início nos 

Estados Unidos, com um fato ocorrido com o advogado Winters, o qual tinha que 

apresentar um recurso de 120 laudas e por certos motivos não teria sua secretária 

para datilografar tudo isso, e por isso contratou outra secretária para a realização 

desse determinado trabalho. (MARTINS, 2010, p.3) 

A modalidade de contrato de trabalho temporário surgiu em 1974 e está 

prevista na Lei n.º 6.019/1974, alterada pela Lei n.º 13.429/2017, recentemente 

modificada pela Lei n.º 13.467/2017, qual passará entrar em vigor em 11 de 

novembro de 2017. Trata-se de modalidade de contratação especial, permitida nas 

seguintes situações: atender à necessidade transitória de substituição de pessoal 

regular e permanente das empresas ou, ainda, em virtude da demanda 

complementar de serviços, definido pelo dispositivo do artigo 2º da Lei n.º 

13.429/2017: 
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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. 

 

Essa definição é complementada pelo artigo 4º, qual diz: “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”. 

Desta maneira, o contrato temporário só será adequado a prazo 

determinado, com justificação do empregado para a contratação e a triângularização 

na relação contratual, em que seja a empresa tomadora de serviço, a empresa de 

trabalho temporário e o empregado, conforme exemplificado abaixo: 

 

 

                                        Empresa tomadora de serviço 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Empresa de trabalho                                                     Empregado Temporário 
         Temporário 

 

 

  FONTE: AUTORA, 2017. 

 

Nestes casos, é exigido contrato de prestação de serviços entre as 

empresas, devendo ser criada de acordo com os requisitos exigidos pela Lei em 

análise. 

Portanto, o empregado temporário é contratado para atuar na atividade-fim 

da empresa, com o objetivo de atender a uma necessidade transitória de 

substituição de funcionários (regular ou permanente), devido a um acréscimo 

extraordinário de serviço, como ocorre em datas que aumentam a demanda dos 

serviços. 
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Em 02 de junho de 2014 foi publicada a Portaria n° 789 do Ministério do 

Trabalho e Emprego que estabelecia instruções para o Contrato de Trabalho 

Temporário e fornecimento de dados relacionados ao estudo do mercado do 

trabalho.  

 A principal alteração feita pela portaria é a possibilidade do Contrato de 

Trabalho Temporário ter duração de até nove meses. Contudo, essa prorrogação 

não alcançava todos os contratos.  

Com o sancionamento da Lei n.º 13.429/2017, a duração estende-se para 

180 (cento e oitenta) dias, prorrogáveis por mais 90 (noventa) dias, totalizando 270 

(duzentos e setenta) dias, ou seja, nove meses. Vale dizer que, a portaria do MTE, 

então em vigor, já flexibilizava a regra contida em lei e determinava que o contrato 

de trabalho temporário poderia alcançar um prazo máximo de 9 (nove) meses, desde 

que autorizado. 

Salienta-se que, cumprido os prazos estabelecidos, este mesmo trabalhador 

somente poderá ser recontratado pela mesma tomadora (em contrato temporário, 

não exclui a possibilidade de vínculo empregatício), decorridos 90 (noventa) dias do 

último contrato.  

De outra parte, refere à portaria, que independe de autorização do MTE a 

prorrogação de contrato de trabalho temporário quando a soma do contrato inicial e da 

prorrogação não exceder nove meses. 

 Em linhas gerais, quanto aos direitos do trabalhador temporário, continuarão 

os mesmos. A CLT, nessa relação específica, apenas será aplicada subsidiariamente 

àquilo que está determinando a lei principal.  

No tocante ao contrato de experiência, o legislador permitiu que não haja 

necessidade do contrato de experiência para o trabalhador temporário caso este 

venha se tornar empregado da tomadora. Pelo período laborado, a tomadora já 

poderá verificar suas qualificações e atestar sua aptidão para a função, sendo, 

portanto, desnecessário o período experimental, conforme dispõe:  

 
§ 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. 
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Para fins desse tema é necessário distinguir o contrato temporário com os 

demais institutos, como será analisado posteriormente, bem como a análise das Leis 

n.º 6.019/1974 e n.º 13.429/2017 e suas alterações com maior profundidade. 

 

2.3 EVOLUÇÃO DO INSTITUTO: SÚMULA  256  

 

Antes da promulgação da lei nº 13.429/2017, não havia uma lei que 

discriminasse a terceirização no ordenamento jurídico, a qual gerava efeitos 

negativos quando se tratava de reclamações trabalhistas na esfera judicial, pois 

muitas vezes as empresas acabavam desaparecendo após tantos problemas e o 

trabalhador não tinha seus direitos concretizados. Nessa perspectiva, entende 

Dorothee Susanne Rudiger (1999, p.187-188), que o Brasil quanto aos direitos 

trabalhistas, não acompanham a evolução social, assim dispõe: 

 
Vale acentuar que no Brasil o Direito do Trabalho sofre forte dose de 
protecionismo emanado da legislação imposta pelo Estado. O Brasil deixou 
de adaptar seu Direito do Trabalho à nova realidade ocupacional e é um dos 
países de mais alto grau de concentração de renda. 
Assim, analisando os aspectos levantados por doutrinadores e legisladores 
adeptos e contrários ao uso da terceirização quanto aos direito trabalhistas 
vigentes, vê-se que urge redefinir o papel do Direito do Trabalho frente à 
nova ordem econômica nacional, adaptá-lo a este novo tempo, suprindo-lhe 
rigores sem mudar o rumo de seu verdadeiro sentido, que é o bem-estar do 
homem trabalhador. Deve-se garantir o equilíbrio permanente entre o 
capital x trabalho e o interesse público, a fim de que a busca pelo lucro ideal 
seja sempre posta a serviço do ideal de justiça. 

 

Com toda essa problemática, o Colendo Tribunal Superior do Trabalho 

editou a Súmula 256 do TST a qual tentava acabar com fraudes e abusos e ainda 

coibir intermediação de mão de obra, gerando muitas discussões por causa de seu 

enunciado, o qual era:  

 

Trabalho Temporário e Serviço de Vigilância - Contratação de Trabalhadores 
por Empresa Interposta Salvo os casos de trabalho temporário e de serviço 
de vigilância, previstos nas Leis ns. 6.019, de 3 de janeiro de 1974, e 7.102, 
de 20 de junho de 1983, é ilegal a contratação de trabalhadores por 
empresa interposta, formando-se o vínculo empregatício diretamente com o 
tomador dos serviços. 

 

Sobre este enunciado Dorothee Susanne Rudiger (1999, p. 189) comenta 

que “teve por objetivo negar validade à intermediação de mão de obra fora das 

hipóteses indicadas, tanto em relação às atividades-fim quanto às atividades-meio 
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da tomadora”. Portanto, vê-se o impasse dessa Súmula quando a mesma 

estabelece taxativamente as formas de terceirização, não dando possibilidades para 

qualquer acordo entre as partes e ainda isentando a administração pública de 

qualquer responsabilidade com fraudes praticadas nas prestações de serviço.  

Antes da edição da Súmula, a jurisprudência condenava o tomador que 

agisse de forma fraudulenta e o empregador solidariamente, conforme 

jurisprudência: 

 
É a empresa tomadora responsável solidariamente pelos direitos 
trabalhistas do empregado na hipótese de inidoneidade econômica- 
financeira da empresa prestadora. (TRT 4a Região, 3o T., Rol 3.687/89). 

 

 Com o advento da Súmula 256 o TST entendia que a responsabilidade era do 

real tomador do serviço:  

 

A empresa tomadora de serviços de terceiro poderá ser condenada 
diretamente responsável pelos encargos sociais, pois esse enunciado não 
prevê sequer a responsabilidade solidária ou subsidiária da empresa de 
prestação de serviços, não obstante alguns pronunciamentos acolhendo a 
solidariedade.(TST- SDI- Ac. 430/90, Rel. Min Hélio Regato, DJU de 
12/09/90, p. 9.347).”(LEITE, 1996, p.104) 

  

Outra discussão da Súmula 256 era a questão da proibição da contratação 

de serviços de uma empresa por outra, como afirma Sergio Pinto Martins (2009, 

p.209): 

O que se observa conduto, do texto da Súmula 256 do TST e das propostas 
de sua redação é que não foi proibido a uma empresa contratar serviços de 
outras; contudo, pela redação do referido verbete, a terceirização de 
limpeza e conservação estaria proibida. 

  

Foi nessa desordem e insegurança jurídica, depois de receber várias críticas 

à Súmula 256, que o Tribunal Superior do Trabalho em 1993 publicou a Súmula 331, 

superando o antigo texto para representação de uma nova e única regulamentação 

para o assunto. Dispõe o enunciado da Súmula 331 do TST: 

 

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 n. 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), de conservação e 
limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio 
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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 de 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 
nº 8.666/93, 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. 

   

Salienta-se que após a promulgação da Lei 8.666/93 pelo STF, o TST 

alterou o texto da Súmula 331, que com a redação originária só tinha até o Inciso IV. 

Portanto, a redação alterada passou a aderir o inciso V, o qual deixou de reconhecer 

a responsabilidade da Administração Pública. 

Para o entendimento do autor Valentin Carrion (2003, p.293), “ a súmula 256 

do TST foi um freio à terceirização; a 331, um estímulo a uma concessão à 

realidade”. Fica claro que o legislador teve por objetivos aumentar as possibilidades 

da terceirização e coibir terceirizações ilícitas, distinguindo entre quatro casos, 

excepcionais, em que é possível terceirizar o serviço, como comenta Mauricio 

Godinho Delgado (2002, p.442): 

 
Excluídas as quatro situações- tipo que ensejam a terceirização lícita no 
Direito brasileiro, quais sejam, a) contratação de trabalho temporário; b) 
atividades de vigilância; c) atividades de conservação e limpeza; d) serviços 
especializados ligados à atividade-meio do tomador, não há na ordem 
jurídica do país preceito legal a dar validade trabalhista a contratos 
mediante os quais uma pessoa física preste serviços não-eventuais, 
onerosos, pessoais e subordinados a outrem (arts. 2º, caput e 3º,caput, 
CLT) sem que esse tomador responda juridicamente, pela relação laboral 
estabelecida. 

 

É importante notar a Súmula 331 do TST trouxe como novidade, dentre as 

quatro situações colocadas, os serviços prestados aos Órgãos da Administração 

Pública.  

Analisando a Súmula, em seu inciso I, continuava sendo prevista a 

ilegalidade da contratação por empresa interposta, formando vínculo diretamente 

com o tomador, isso tudo porque o TST entendia que a atividade-fim não podia ser 

permitida. Contudo, esses casos eram ilegais apenas quando existia fraude com o 

objetivo de frustrar a aplicação da lei trabalhista. Como demonstra a jurisprudência 

do TST: 

 



26 

 

TRABALHO NA ATIVIDADE FIM DA EMPRESA - TERCEIRIZAÇÃO 
FRAUDULENTA. A atividade fim da empresa não comporta a terceirização 
segundo entendimento jurisprudencial expresso na Súmula 331/TST, 
incisos I e III, hipótese em que o vínculo empregatício deve formar- se 
diretamente com o tomador. Assim não se reconhece no caso presente, 
determinando-se tão-somente a responsabilização subsidiária do tomador, 
pois em sua demanda o autor situa o tomador final dos serviços como mero 
responsável subsidiário, minus em relação à situação jurídica que lhe seria 
própria. Recursos Ordinários conhecidos e não providos. 
(TRT-10 - ROPS: 190200710210006 DF 00190-2007-102-10-00-6, Relator: 
Juiz GILBERTO AUGUSTO LEITÃO MARTINS, Data de Julgamento: 
19/09/2007, 2ª Turma, Data de Publicação: 11/10/2007). 

  

No inciso II tem por objetivo obrigar a prestação de concurso público para 

aqueles cargos ou empregos públicos, como já foi decidido no STF: 

   

A acessibilidade aos cargos públicos a todos os brasileiros, nos termos da 
Lei e mediante concurso público é princípio constitucional, desde 1934, art. 
168. Embora cronicamente sofismado, mercê de expedientes destinados a 
iludir a regra, não só foi reafirmado pela Constituição. como ampliado, para 
alcançar os empregos públicos, art. 37, I e II. Pela vigente ordem 
constitucional, em regra, o acesso aos empregos públicos opera-se 
mediante concurso público, que pode não ser de igual conteúdo, mas há de 
ser público. As autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia 
mista estão sujeitas a regra, que envolve a administração direta, indireta ou 
fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios. Sociedade de economia mista destinada a 
explorar atividade econômica está igualmente sujeita a esse princípio, que 
não colide com o expresso no art. 173, § 1º. Exceções ao princípio, se 
existem, estão na própria Constituição. (STF-MS-21322-1-DF, Ac. TP de 
03/12/92, Rel. Min. PAULO BROSSARD, in Ltr 57-09-1092).[grifo do autor] 

  

O inciso III da Súmula trata do vínculo de emprego dos serviços de vigilância 

e de conservação e limpeza de serviços especializados ligados às atividades-meio, 

os quais não terão vínculo direto com o tomador de serviços e sim com a própria 

prestadora, a qual vai determinar todas as regras dos seus funcionários, como por 

exemplo: o horário, quais empregados irão participar de tal serviço e etc. Para que 

esse vínculo não aconteça com a tomadora dos serviços é necessário que haja 

pessoalidade e subordinação direta com quem fornece a mão de obra (prestadora 

de serviço).  

No último inciso do enunciado o legislador trata da responsabilidade 

subsidiária, apenas para o tomador de serviços e não do prestador de serviços, que 

para o autor Sérgio Pinto Martins (2009, p.215-216): 

 
Responsabilidade subsidiária é uma espécie de benefício de ordem”. Não 
pagando o devedor principal (empresa prestadora de serviços, paga o 
devedor secundário (a empresa tomadora dos serviços)). 
Se a tomadora é beneficiada da prestação de serviços do trabalhador, deve 
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responder subsidiariamente, conforme a orientação do inciso IV da Súmula 
331 do TST. Não é possível determinar o retorno do empregador ao status 
quo ante, porque não pode ser devolvida sua energia de trabalho. Assim, 
ele tem de receber de quem foi beneficiado pela prestação dos seus 
serviços. 
[...] 
Acertadamente, o TST falou em responsabilidade subsidiária, por se aplicar, 
analogicamente, o artigo 445 da CLT, que não trata de responsabilidade 
solidária, pois a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade 
das partes (art. 256 do código civil). O inciso. IV da súmula 331 do TST 
interpreta, portanto, corretamente o dispositivo consolidado ao se falar em 
responsabilidade solidária. 

  

Contudo, a Lei 13.467/2017, provavelmente modificará a Súmula 331, em 

que seu principal regulamento versava sobre a proibição da atividade-fim pelas 

empresas tomadoras de serviço e, hoje autoriza expressamente a atividade principal 

das empresas. Deste modo, com o advento da Lei, todas as atividades da empresa 

poderão ser terceirizadas, como exemplo em agência bancária, pode-se contratar 

desde os auxiliares de limpeza e vigilantes até os bancários terceirizados, que será 

melhor abordado no próximo capítulo. 
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3 TERCEIRIZAÇÃO LATO SENSU: CONTRATO TEMPORÁRIO X 

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

3.1 LEI N.º 6.019 DE 03 DE JANEIRO DE 1974 ALTERADA PELA LEI N.º 

13.429/2017  

 

Como anteriormente visto, o trabalho temporário não está previsto na CLT, 

sendo regida por uma lei especial, e assim dispõe o art. 2º da Lei n.º 13.429/2017, 

que alterou a lei supracitada e se caracteriza quando é 

 
[...] 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. 
 

 Embora se trate de um tipo especifico de intermediação de mão de obra, é 

uma modalidade de trabalho que difere de forma prevista na CLT e por sua vez fixa 

regras menos favoráveis aos trabalhadores submetidos aos contratos de trabalho 

por prazo indeterminado. 

Essa forma de contratação é uma das espécies lícitas prevista na Súmula 

331 do TST, no entanto, não se confunde com a terceirização, vez que essa relação 

temporária está estabelecida no art. 4º da referida Lei, em que a “empresa de 

trabalho temporário coloca à disposição de outras empresas, temporariamente, 

trabalhadores, devidamente qualificados, por ela remunerados e assistidos.” 

A principal característica deste contrato é a triângularização envolvida entre 

a empresa do trabalhador temporário, o trabalhador temporário e o tomador de 

serviços, e conforme disposição da Lei, somente pode ser utilizada no meio urbano. 

De outro modo, a maior diferença entre trabalhador temporário e o 

terceirizado, está na acepção do tempo, uma vez que o trabalhador temporário tem 

tempo especifico de máxima duração, à medida que o terceirizado não.  

Outro ponto que deve ser ressaltado é que o trabalhador terceirizado não 

está subordinado diretamente à tomadora de serviços, ao contrário do trabalhador 

temporário que está subordinado, pois foi contratado pela empresa para atuar na 

atividade-fim, conforme já mencionado, trabalhar em épocas do ano onde a 

demanda de serviço é extraordinária, como nos casos de final de ano, no feriado 
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do natal, em que as vendas são maiores e necessita da contratação de inúmeras 

pessoas, somente para a época.  

Nota-se uma semelhança, somente aparente, não subsistindo após análise 

criteriosa de ambos. Mozart Víctor Russomano (1997, p.20) faz menção à confusão 

entre os institutos quando teceu críticas à denominação dessa modalidade de 

gestão empresarial, in verbis: 

 
O estudo do trabalho temporário nos aproxima do fenômeno que – com mau 
gosto literário – se vem chamando de ‘terceirização’, ou seja, o fornecimento 
de mão-de-obra por mando de ‘terceirização’, ou seja, o fornecimento de 
determinados setores da empresa tomadora. 
 

Portanto, apesar de a terceirização se identificar com o trabalho temporário, 

principalmente no que se refere à triângularização, há diferença nas modalidades, 

ambos são subordinados, mas nem sempre o terceiro presta serviços transitórios. 

No que diz respeito às responsabilidades trabalhistas, será apenas e tão 

somente da empresa do trabalho temporário, respondendo apenas solidariamente a 

tomadora de serviços, quando sobrevier falência daquela empresa, conforme 

disposto do art. 16, que assim dispõe:  

 
Art. 16 - No caso de falência da empresa de trabalho temporário, a empresa 
tomadora ou cliente é solidariamente responsável pelo recolhimento das 
contribuições previdenciárias, no tocante ao tempo em que o trabalhador 
esteve sob suas ordens, assim como em referência ao mesmo período, pela 
remuneração e indenização previstas nesta Lei. 

 
De outra partida, na terceirização a responsabilidade da tomadora era 

subsidiária ou solidária, arcando assim, com as indenizações trabalhistas deixados 

pela prestadora de serviços independentemente de falência, conforme enunciado da 

Súmula 331 do TST. No entanto, com o sancionamento da Lei n.º 13.429/2017, esta 

impera em seu art. 7º que a responsabilidade será apenas subsidiária, modificando 

por completo o entendimento da responsabilidade. 

Logo, desde que cumprido com todos os requisitos estabelecidos, não se 

forma entre a empresa e o trabalhador vínculo de emprego, vez que esse vínculo é 

apenas e tão somente com a tomadora, em que é responsável pelas obrigações 

trabalhistas. 

Como já estudado, a Lei n.º 13.429/2017 estabelece o prazo máximo para 

contratação temporária de 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser prorrogados por 

mais 90 (noventa) dias. 
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Tem por objetivo no contrato temporário, colocar o trabalhador em 

visibilidade no mercado de trabalho, de modo que, demonstre suas aptidões e 

resultados na empresa, com o objetivo de ser efetivado como empregado pela 

tomadora. 

No entanto, não poderá haver qualquer pacto celebrado entre a empresa e a 

tomadora, para que a tomadora ao fim do prazo temporário contrate o trabalhador 

temporário, tornando-se nula de pleno de direito se acaso acontecer. 

Volia Bomfim Cassar (2008, p.508), ensina que “é permitida, através do 

trabalho temporário, a terceirização de atividade-fim, sem descaracterizar a 

intermediação de mão de obra realizada pela interposta pessoa.” 

De outra partida, entende Alice Monteiro de Barros (2005, p. 423) que a 

jurisprudência, “não aceita o contrato de experiência em seguida ao contrato 

temporário, uma vez que o objetivo principal do contrato de prova, que é avaliar o 

trabalhador, já terá sido cumprido.”  

Diante do exposto, vê-se que o efeito pretendido com a Lei nº 13.429/2017, 

além do estímulo a novas contratações, poderá também resultar em uma piora 

previdenciária, aumento de sonegação e dificuldade de fiscalização, podendo 

também elevar as despesas com seguro desemprego, diante desta rotatividade. 

 
3.2 SÚMULA 331 DO TST 
 

A terceirização é o procedimento em que uma empresa, com intuito de 

melhorar seus rendimentos/procedimentos, contrata outra empresa que passará a se 

responsabilizar por serviços que antes eram realizados habitualmente pelos 

empregados daquela que a contratou. (LEITE, 2017, p.338) 

Como a terceirização é definida hoje pelo ordenamento jurídico pátrio pela 

Lei nº 13.429/2017, ainda assim, a administração das empresas tem por objetivo 

estabelecer e organizar métodos de suas atividades, sem se preocupar com as 

limitações da lei, muitas vezes burlando as normas e escondendo um vínculo 

empregatício, pretendendo, então, diminuir salários e diminuir seus locais de 

trabalhos. Contudo a mesma deve respeitar as regras trabalhistas e leis vigentes 

perante o empregado. (MARTINS, 2010, p.10). 

A doutrina também não é unânime em relação a terceirização. Alguns 

entendem que a terceirização ocorre na atividade-meio e outros admitem na 

atividade-fim. Porém é importante ressaltar que a Súmula 331, TST não permite 
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essa modalidade de terceirização na atividade-fim elencada por alguns autores. 

Conforme enunciado 331 do TST, em seu inciso III, a terceirização no que 

diz respeito da licitude, envolve as seguintes situações:  

 

a) relação de trabalho temporário – Lei n.º 6.019/74 alterada pela Lei n.º 
13.429/2017; 
b) contratação de atividades de vigilância; 
c) contratação de atividades de conservação e limpeza;  
d) contratação de serviços especializados, ligados a atividade-meio do 
tomador do serviço. 
 

 A diferença entre terceirização licita e ilícita refere-se Ives Gandra da Silva 

Martins Filho (1992, p.128), que: 

 
Há distinção entre prestação de serviços e locação permanente de mão-de- 
obra. Se, na prestação de serviço, o componente primordial é a mão-de- 
obra e não o equipamento (como no caso de mero fornecimento de 
digitadores), e essa mão-de-obra é utilizada quase que exclusivamente pela 
mesma empresa tomadora de serviço, por vários anos, o que se verifica 
não é uma verdadeira prestação de serviço, mas o fornecimento de mão-
de-obra mais barata. 

  

Há autores, como exemplo, Arion Sayão Romita, (1992, p-273-279) que 

defende que são lícitas as terceirizações que não acarretam prejuízos e nem fraudes 

para as partes do negócio jurídico, e ainda, que a subcontratação não pode ser 

considerada ilícita, porém os serviços devem ser sempre realizados apenas nas 

atividades acessórias da empresa ou indústria.  

Mauricio Godinho Delgado (2015, p. 490) menciona sobre a terceirização 

ilícita que:  

Excluídas as quatro situações-tipo acima examinadas, que ensejam a 
terceirização lícita no Direito brasileiro, não há na ordem jurídica do país 
preceito legal a dar validade trabalhista a contratos mediante os quais uma 
pessoa física preste serviços não eventuais, onerosos, pessoais e 
subordinados a outrem (arts. 2º, caput e 3º, caput, CLT), sem que esse 
tomador responda, juridicamente, pela relação laboral estabelecida. 

 

 É de grande importância mencionar também a posição da jurisprudência em 

relação à licitude e ilicitude da terceirização: 

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRIZAÇÃO. LICITUDE. Vislumbrada 
a violação do art. 25, § 1.º, da Lei n.º 8.987/95 e da Súmula n.º 331, III, do 
TST, dá-se provimento ao Agravo de Instrumento para processar o Recurso 
de Revista. RECURSO DE REVISTA. TERCEIRIZAÇÃO. LICITUDE. A 
licitude ou ilicitude da terceirização, para fins de reconhecimento de vínculo 
empregatício com o tomador, deve ser analisada sob a ótica individual, do 
obreiro específico, e não de maneira ampla, levando em conta todo o 
contrato firmado entre as empresas prestadora e tomadora de serviço, bem 
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como as atividades desempenhadas por outros trabalhadores. Recurso de 
Revista conhecido e provido. 
(TST - RR: 780009620095130006  78000-96.2009.5.13.0006, Relator: Maria 
de Assis Calsing, Data de Julgamento: 09/11/2011, 4ª Turma, Data de 
Publicação: DEJT 11/11/2011). 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA TNL PCS 
S.A. -CALL CENTER- TERCEIRIZAÇÃO. ILICITUDE. VÍNCULO 
EMPREGATÍCIO DIRETAMENTE COM A TOMADORA DE SERVIÇOS . 
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA TNL PCS 
S.A. -CALL CENTER-. TERCEIRIZAÇÃO. ILICITUDE. VÍNCULO 
EMPREGATÍCIO DIRETAMENTE COM A TOMADORA DE SERVIÇOS . 
Esta Corte tem firmado o entendimento de que o vínculo de emprego do 
empregado que trabalha em serviço de central de atendimento (-Call 
Center-), em empresa de telefonia, faz-se diretamente com a 
concessionária, por representar fraude na relação de trabalho, já que se 
trata de atividade-fim, sendo ilícita a terceirização. Este entendimento 
permanece firme, mesmo após os amplos debates encetados quando da 
audiência pública sobre o assunto. Aplica-se, assim, como óbice à Revisão 
pretendida, o disposto na Súmula n.º 333 do TST. Agravo de Instrumento 
conhecido e não provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE 
REVISTA DA CONTAX S.A. TERCEIRIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DA 
RELAÇÃO DE EMPREGO DIRETAMENTE COM A TOMADORA DE 
SERVIÇOS. APELO INTERPOSTO PELA EMPRESA PRESTADORA DE 
SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. Esta Quarta Turma, 
por maioria, passou a entender que a Agravante, empresa prestadora de 
serviços, não detém interesse jurídico para discutir a licitude da 
terceirização, a existência de legítimo contrato de trabalho entre ela e a 
Obreira, bem como o alcance de norma coletiva da qual não fez parte no 
momento da celebração. Ressalva da Relatora. Agravo de Instrumento 
conhecido e não provido. 
(TST - AIRR: 10365820115030107  1036-58.2011.5.03.0107, Relator: Maria 
de Assis Calsing, Data de Julgamento: 30/10/2013, 4ª Turma, Data de 
Publicação: DEJT 08/11/2013). 

 

Desse modo é pacífico o posicionamento judiciário e majoritário da doutrina 

sobre o assunto, os quais são a favor da terceirização somente quando ela se der de 

forma lícita no caso de serem realizadas apenas nas atividades-meios das empresas 

e indústrias, ou seja, sem subordinação e pessoalidade às ordens do tomador e, 

consideram ilícitas aquelas em que serão realizadas as atividades-fim de tais 

empresas/indústrias.  

Como se vê, a subordinação e pessoalidade estão no aspecto de como se 

realiza a prestação de serviço e não sobre o trabalhador. (DELGADO, 2015, p. 311). 

Amauri Mascaro Nascimento (1976, p. 351) conceitua como: "submetimento, 

sujeição ao poder dos outros, às ordens de terceiros, uma posição de dependência". 

Por sua vez, a pessoalidade incide sobre a figura do trabalhador, o qual afere na 

relação jurídica formulada entre o empregado e o empregador, que tem por caráter a 

infungibilidade, não podendo, portanto, substituir intermitentemente por outro 

trabalhador ao longo da relação contratual. (DELGADO, 2015, 301-302) 



33 

 

Analisando cada caso colocado pela Súmula 331 do TST, primeiramente 

tem-se o caso da relação de trabalho temporário que é definido em legislação 

própria na Lei n.º 13.429/2017 conforme já estudado. 

Outros dois pontos da Súmula são os das contratações de atividade de 

vigilância e atividades de conservação e limpeza, que são entendidas como lícitas, 

os casos conforme jurisprudência:  

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. RITO 
SUMARÍSSIMO. CONTRATAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. LICITUDE. AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA. COISA JULGADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 
ENQUADRAMENTO SINDICAL. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 896, § 
6.º, DA CLT, NÃO DEMONSTRADAS. DESPACHO MANTIDO POR SEUS 
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO. A despeito das 
razões expostas pela parte agravante, merece ser mantido o despacho que 
negou seguimento ao Recurso de Revista, pois subsistentes os seus 
fundamentos. Ademais, cinge-se a controvérsia em se estabelecer a 
possibilidade ou não de terceirização, por parte das empresas de 
telecomunicações, de serviços que sejam considerados atividade-fim da 
empresa, ante os termos dos arts. 25 da Lei n.º 8.987/95 e 94, II, da Lei n.º 
9.472/97. Ao contrário da interpretação conferida pelas empresas aos 
indigitados dispositivos legais, inexiste autorização legislativa para a 
terceirização ampla e irrestrita. Desse modo, a terceirização levada a efeito 
pelas empresas de telecomunicações deve, necessariamente, atender às 
disposições insertas na Súmula n.º 331, I e III, deste Tribunal Superior, que 
somente considera lícita a terceirização no caso de trabalho temporário, 
serviços de vigilância, conservação e limpeza e outros especializados, 
ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistentes a pessoalidade 
e a subordinação direta. Este entendimento permanece firme, mesmo após 
os amplos debates encetados quando da audiência pública sobre o 
assunto. Nesse contexto, não podendo haver a terceirização de atividade-
fim pelas empresas de telecomunicações, correta a decisão que atendeu ao 
pleito obreiro, no sentido de ver reconhecido o vínculo empregatício 
diretamente com a tomadora dos serviços. Agravo de Instrumento 
conhecido e não provido. 
(TST - AIRR: 7793620115030106  779-36.2011.5.03.0106, Relator: Maria de 
Assis Calsing, Data de Julgamento: 02/05/2012, 4ª Turma, Data de 
Publicação: DEJT 04/05/2012) 

  
 Nesse sentido também entende Alice Backes de Leon (2011, p.773): 

 
Sendo juridicamente admissível somente quanto aos serviços de vigilância, 
conservação e limpeza, bem como dos serviços especializados ligados à 
atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a 
subordinação dos empregados da firma prestadora de “serviços com a 
empresa tomadora de serviços [...], como consta na Súmula 331 do TST, 
tendo em vista a inexistência de legislação que regulamente por completo a 
matéria. 
 

Nesse diapasão, vê-se que o que mais se discutia na terceirização entre 

todos os pontos do assunto, é a questão da atividade-meio e atividade-fim. Na CLT, 

no seu artigo 581, §2º, a atividade-fim é entendida como: "Entende-se por atividade 

preponderante a que caracterizar a unidade de produto, operação ou objetivo final, 
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para cuja obtenção todas as demais atividades convirjam exclusivamente em regime 

de conexão funcional". Contudo, não há um conceito de atividade-meio, o que torna 

difícil a compreensão e diferenciação entre as duas. 

Nesse aspecto, entende a Súmula 331 do TST, antes da aprovação da Lei nº 

13.467/17, que as atividades terceirizadas devem se limitar às atividades–meios da 

empresa, sob pena de se tornar ilícita a prestação de serviços. Contudo, existem 

autores que antes mesmo da Lei acima referida, já defendiam a possibilidade da 

atividade–fim, como por exemplo, José Janguiê Bezerra Diniz (1996. p. 209) e o 

autor Luiz Carlos Amorim Robortella (1994. p. 942) que comenta: “presentes tais 

pressupostos, pouco importa se realize o trabalho no estabelecimento da empresa 

tomadora ou se trate de atividade–fim ou atividade–meio”. Outro autor que é a favor 

da terceirização nas atividades essenciais da empresa é o Ophir Cavalcante Júnior 

(1996, p.73):  

[…] a terceirização não deve sofrer amarras ou rotulações. É fenômeno 
econômico que não pode ficar limitado às atividades acessórias, pois um 
dos traços característicos da economia moderna é o uso intenso da 
tecnologia mais recente, o que conduz à especialização dos serviços 
permitindo maior produtividade [...] 
 

Em controvérsia, para que seja lícita, a empresa que realizar a prestação de 

serviços especializados, quais sejam vigilância, conservação e limpeza, deve ser 

realmente especializada e ter capacitação específica. Logo, não pode ser uma 

simples locação de mão de obra, o que significa que deve ser especializada. 

Neste sentido, mister se faz trazermos os ensinamentos de Mauricio 

Godinho Delgado, (2002, p.442): 

 

Excluídas as quatro situações-tipo que ensejam a terceirização lícita no 
Direito brasileiro, quais sejam, a) contratação de trabalho temporário; b) 
atividades de vigilância; c) atividades de conservação e limpeza; d) 
serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, não há na 
ordem jurídica do país preceito legal a dar validade trabalhista a 
contratos mediante os quais uma pessoa física preste serviços não-
eventuais, onerosos, pessoais e subordinados a outrem (arts 2º, caput 
e 3º,caput, CLT) sem que esse tomador responda juridicamente, pela 
relação laboral estabelecida. [Grifo meu] 

 
 

Por este motivo, é que se exige a ausência de subordinação e pessoalidade 

dos trabalhadores com o tomador do serviço, para que se concretize a licitude da 

terceirização. 
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Destarte, os trabalhadores terceirizados devem manter esses vínculos com a 

empresa prestadora de serviços, e não com a tomadora, para nãos e tornar nulo. Se 

ficar caracterizado a subordinação ou a pessoalidade com a empresa tomadora, é 

estabelecido o vínculo empregatício com ela e irão incidir sobre o contrato de 

trabalho todas as normas pertinentes à categoria do trabalho, conforme disposto nos 

termos do art. 3º, caput, da CLT: “Considera-se empregado toda pessoa física que 

prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e 

mediante salário.” 

Nos casos expostos pela Súmula 331, III, do TST é necessária a realização 

de serviços especializados, com intuito de evitar fraudes, e ainda que haja ausência 

de subordinação jurídica direta e pessoalidade dos trabalhadores com o tomador do 

serviço para que a terceirização seja considerada lícita, segue Paulo Moraes (2003, 

p. 101), há a exigência dos serviços  serem especializados,  justamente para evitar o 

mero fornecimento de mão de obra: 

 
A exigência de serviços especializados impõe-se justamente para coibir a 
fraude. Dela decorre que a prestadora de serviços tem que ser uma 
empresa especializada naquele tipo de serviço; que tenha uma capacitação 
e uma organização para a realização do serviço que se propõe e, no caso 
de contratação indireta bipolar, que seja o prestador de serviços um 
especialista naquele mister. Disto decorre que o objeto do ajuste é a 
concretização de alguma atividade material especializada e não o mero 
fornecimento de mão-de-obra. 
 

Segundo Aline Oliveira Aguiar de Loyola (2012 p.741), a terceirização 

fraudulenta deve ser combatida pelo judiciário, o qual tem a obrigação de proteger o 

trabalhador: 

 

No plano individual, as principais distorções apontadas pelos críticos da 
terceirização são: a terceirização em fraude aos direitos trabalhistas ou 
falsa terceirização- consiste na atuação da empresa prestadora como mera 
intermediadora da mão de obra, visando mascarar o vínculo empregatício 
entre o executor de serviços e a empresa beneficiaria; b) a contratação com 
empresas inidôneas, que não respondem pelos direitos regularmente 
assegurados tampouco observam as regras de segurança do trabalho, 
acarretando o rebaixamento do padrão salarial e de benefícios dos 
trabalhadores; c) a terceirização com o objetivo de transferência de 
passivos trabalhistas ou ainda para a transferência de riscos do negócio ao 
terceiro e seus contratados. Nas relações coletivas, a terceirização é 
combatida sob os seguintes argumentos; pulveriza a ação sindical; reduz o 
número de empregos; desmobiliza a luta sindical; sobretudo nos 
movimentos grevistas; dificulta as negociações, em face da existência de 
vários patrões e nenhum ao mesmo tempo. Ocorre que o vínculo 
empregatício direto entre o executor e o beneficiário dos serviços é a lógica 
nas relações de trabalho [...] 
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A posição da jurisprudência e o combate às práticas fraudulentas são 

unânimes: 

 
 RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
COM A TOMADORA DE SERVIÇOS. ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. 
FRAUDE NA TERCEIRIZAÇÃO. Nos termos da jurisprudência pacífica do 
C. TST, conforme item II da Súmula 331: -A contratação irregular de 
trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego 
com os órgãos da administração pública direta, indireta ou fundacional-. 
Deste modo, afastada a possibilidade do reconhecimento de vínculo de 
emprego com ente público, é de se declarar tão-somente a nulidade do 
contrato, restringindo a condenação aos termos da Súmula 363 do c. TST. 
Recurso de revista conhecido e provido. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 
477 DA CLT. Prejudicado o exame do tema em face do provimento do 
recurso para restringir a condenação aos ditames da Súmula 363 do c. TST. 
DESCONTOS FISCAIS. Prejudicado o exame do tema em face do 
provimento do recurso para restringir a condenação aos ditames da Súmula 
363 do c. TST. RECURSO DE REVISTA ADESIVO DO RECLAMANTE. 
ISONOMIA SALARIAL - TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA - AUSÊNCIA DE 
PROVA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 
461 DA CLT. Embora este C. Tribunal Superior entenda que é possível a 
isonomia salarial com os empregados da tomadora de serviços, a assertiva 
exarada pelo eg. TRT, no sentido de que não ficou provado o exercício das 
mesmas atividades, impede o deferimento da isonomia pretendida. Recurso 
de revista não conhecido. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA 
DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 14 DA LEI Nº 5.584/1970. Na 
Justiça do Trabalho, os honorários advocatícios são devidos tão somente 
nos termos da Lei nº 5.584/70, quando existentes, concomitantemente, a 
assistência do sindicato e a percepção de salário inferior ao dobro do 
mínimo legal ou a impossibilidade de se pleitear em juízo sem 
comprometimento do próprio sustento ou da família. Constatado que o 
reclamante não se encontra assistido por sindicato de sua categoria, não é 
devida a parcela. Incidência das Súmulas nºs 219 e 329 do c. TST e da 
Orientação Jurisprudencial nº 305 da SBDI-1 desta Corte. Recurso de 
revista não conhecido. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO 
RECLAMANTE CONTRA DECISÃO QUE DENEGOU SEGUIMENTO A 
RECURSO DE REVISTA ADESIVO . Diante do não conhecimento do 
recurso de revista principal, nos termos do art. 500 do CPC, não há se falar 
no exame do agravo de instrumento, porque o recurso de revista adesivo 
não foi conhecido. 
(TST - ARR: 440003320075170005  44000-33.2007.5.17.0005, Relator: 
Aloysio Corrêa da Veiga, Data de Julgamento: 28/08/2013, 6ª Turma, Data 
de Publicação: DEJT 30/08/2013). 

 

Contudo, Onofre Carlos de Arruda Sampaio (1987, p.110) se manifesta no 

sentido de que nem todas as empresas tem o intuito de fraudar a legislação 

trabalhista, sendo possível encontrar casos em que não há fraudes. 

Um exemplo de fraude na terceirização veio com a situação do Banco do 

Brasil e da Caixa Econômica Federal que foram investigadas em Inquéritos e se 

manifestaram comprometendo-se a regularizarem tal erro, abrindo concursos 

públicos para os serviços de limpeza e vigilância, entre outros que fazem parte de 

sua competência. (TERCEIRIZAÇÃO NO SETOR BANCÁRIO, 2007). É nesse ponto 
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que a legislação tenta coibir possíveis fraudes, obrigando os entes públicos a 

realizarem concursos públicos para alguns serviços.  

 Conforme Revista do Ministério Público do Trabalho, em artigo escrito por 

Mariana Banja (2013, p.28), a fraude na terceirização tem gerado muitas 

consequências: 

 
A fraude da terceirização ilícita tem desdobramentos. “Essa prática tem 
acarretado, ao longo dos tempos, elevação considerável dos índices de 
acidente de trabalho, inclusive com morte, perda salarial e jornada 
exaustiva, entre outros problemas”, afirma a procuradora do Trabalho 
Vanessa Patriota da Fonseca. 
 

Verifica-se a facilidade de fraudar contratos de prestações de serviço, visto 

que muitos empresários acabam burlando o sistema trabalhista e pactuando com o 

trabalhador que acaba saindo em desvantagem por não ter um vínculo de emprego. 

O que se deve analisar quando ocorrer esse tipo de situação é a responsabilidade 

de cada parte na relação jurídica formada, a qual será analisada a seguir. 

Assim, fica clara a importância de cada magistrado e da fiscalização 

trabalhista em analisar os requisitos da relação de emprego para então se chegar a 

uma conclusão sobre cada caso em relação à licitude da terceirização. 

Anteriormente ao terceirizar, a empresa tomadora visava a produção final de 

seu produto, enquanto a empresa fornecedora era contratada para a atividade-meio. 

Todavia, com a aprovação da Lei n.º 13.467/2017, esta reformou a terceirização no 

que tange a atividade-fim, autorizando expressamente, a qual poderá ser executada 

por terceiro em todas as suas atividades, inclusive as principais, conforme dispõe em 

seu art. 4º-A, senão vejamos: 

 

Considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela 
contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua 
atividade principal, à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços 
que possua capacidade econômica compatível com a sua execução. 

 

Diante disso, vê-se que a Súmula 331 do TST deixa clara a segurança aos 

trabalhadores para que sejam contratados pelas empresas como empregados 

efetivos, com seus respectivos benefícios, assegurados pelos sindicatos de sua 

classe. Contudo, após a vigência da Lei n.º 13.467/2017 é visível que a Súmula 331 

sofreu impactos, podendo ser cancelada ou modificada, que será melhor abordado 

no próximo capítulo. 
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3.3 PEJOTIZAÇÃO 
 

Como é sabido, empregado é toda pessoa física que presta serviços de 

caráter pessoal, não eventual e de modo subordinado a outrem, mediante 

remuneração a definição de empregado, assim dispõe a CLT no Art. 3º: “Considera-

se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a 

empregador, sob a dependência deste e mediante salário.” [Grifo meu].  

É o que explica Sergio Pinto Martins (2008, p. 128), ao afirmar que: 

 
O primeiro requisito para ser empregado é ser pessoa física. Não é possível 
o empregado ser pessoa jurídica ou animal. A legislação trabalhista tutela a 
pessoa física do trabalhador. Os serviços prestados pela pessoa jurídica são 
regulados pelo Direito Civil.  
 

No entanto, com a modernidade da flexibilização nas relações laborais, um 

novo fenômeno surge como nova modalidade de contratação, nomeado como 

pejotização, que faz referência à abreviação de “PJ”, utilizada para a designação de 

“pessoa jurídica”, desse modo, descaracterizando totalmente a definição de 

empregado como pessoa física. 

 Maria Amélia Lira de Carvalho (2010, p. 62), conceitua a pejotização como 

“uma das novas modalidades de flexibilização, que resulta na descaracterização do 

vínculo de emprego e que se constitui na contratação de sociedades (PJ) para 

substituir o contrato de emprego”. 

Nessa modalidade, o trabalhador é coagido a criar uma pessoa jurídica e 

com esta celebra um contrato de prestação de serviços com o empregador. Desta 

maneira, o empregador continua com a mesma pessoa prestando serviços, sem 

arcar com os encargos trabalhistas, com o objetivo de baratear os custos. 

Com esse novo fenômeno, muitas empresas optaram por contratar 

trabalhadores através de pessoas jurídicas, como exemplo os trabalhadores 

intelectuais, as quais sustentam a licitude da contratação e fundamentam estar 

legalmente regido pela Lei 11.196/2005, especialmente disposto no art. 129 da 

referida Lei, in verbis: 

 
Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços 
intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em 
caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer 
obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, 
quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à legislação aplicável às 
pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei 
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil. 
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Segundo Eduardo Couto Filho e Luiz Otávio Renault (2008, p. 6), sustentam 

a legalidade desta forma de contratação, expondo que, “o serviço intelectual elimina 

a hipossuficiência do trabalhador, cabendo-lhe a escolha da lei de regência relativa 

ao trabalho prestado, defendendo, ainda, que os incentivos fiscais e previdenciários 

compensariam os benefícios trabalhistas”. 

Em situações como esta, em um caso concreto, um trabalhador de Brasília 

descreveu em entrevista que foi a pior experiência profissional dele, relatando que:  

“Eu fiquei desempregado, e é claro que, quando a gente sai do mercado, vai em 

busca de uma nova recolocação de forma rápida. E eis que apareceu essa 

oportunidade de contratação como pessoa jurídica.”, a situação foi reportagem do 

programa Jornada, sob o título: “Com falsa expectativa de vantagens, “pejotização” 

prejudica trabalhador”, publicado nas notícias do TST. (COM FALSA EXPECTATIVA 

DE VANTAGENS, 2017)   

Vê-se então a facilidade de fraudar contratos de prestações de serviço, visto 

que muitos empresários acabam burlando o sistema trabalhista e pactuando com o 

trabalhador que acaba saindo em desvantagem por não ter um vínculo de emprego 

e com isto está renunciando de vários direitos trabalhistas constitucionais. 

Logo, é possível encontrar cada vez mais a pejotização no mercado de 

trabalho, nas mais diversas categorias profissionais, tendo por fim apenas fraudar os 

direitos trabalhistas, para que não haja o vínculo empregatício. Nesse sentido é o 

entendimento do TRT – Tribunal Regional do Trabalho: 

 
TRT-PR-03-03-2015 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE 
PESSOAS JURÍDICAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 
3º DA CLT. FRAUDE CARACTERIZADA ("PEJOTIZAÇÃO"). VÍNCULO DE 
EMPREGO RECONHECIDO. O preenchimento dos requisitos da relação de 
emprego previstos no art. 3º da CLT, vale dizer, prestação de serviços com 
pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação, resultam no 
reconhecimento de vínculo empregatício, ainda que a contratação tenha 
ocorrido por meio de contrato de prestação de serviços entre pessoas 
jurídicas. A denominada "pejotização" tem por fim fraudar direitos 
trabalhistas, o que deve ser combatido por esta Justiça Especializada, por 
força do art. 9º da CLT. 
TRT-PR-27166-2013-088-09-00-6-ACO-05276-2015 - 7A. TURMA 
Relator: BENEDITO XAVIER DA SILVA 
Publicado no DEJT em 03-03-2015 
 
TRT-PR-11-10-2013 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 
PESSOAS JURÍDICAS. FRAUDE. VÍNCULO DE EMPREGO 
RECONHECIDO. É incontroversa nos autos a existência de contratos de 
prestação de serviços entre a empresa em que a Reclamante figura como 
sócia e os Reclamados. No entanto, tanto a prova oral, quanto a prova 
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documental demonstram a existência de trabalho subordinado, com 
prestação apenas formalmente executada por meio de pessoa jurídica. 
Patente a ocorrência do moderno fenômeno da assim chamada 
"pejotização" das relações laborais, sistema fraudulento onde as empresas 
para reduzirem seus custos contratam, ao invés de empregados, pessoas 
jurídicas, camuflando a existência de relações trabalhistas informais. 
Referida modalidade fraudatória, inclusive, tem sido objeto de costumeira 
análise por parte da Corte Superior Laboral, que a vem rechaçando de 
maneira enérgica. Indene de dúvidas, pois, a participação do grupo 
econômico na contratação fraudulenta da Autora. Ficou patente que os 
empregados prestavam serviços ao grupo, ora com contratos de trabalho, 
ora com contratos civis de prestação de serviços, indiferentemente, mas, 
sempre executando as mesmas funções, recebendo por hora trabalhada, 
cumprindo ordens dos superiores imediatos, com controle das atividades. 
Por derradeiro, não se cogita de que o reconhecimento de vínculo 
propiciaria à Obreira beneficiar-se da própria torpeza, pois, necessária a 
ponderação de que ao empregado (hipossuficiente), quando da contratação, 
não é dado discutir, em igualdade de condições, as cláusulas contratuais, e, 
assim, devem ser considerados, os princípios protetivos que norteiam esta 
Seara, bem como, o fato de a questão se tratar de matéria de ordem 
pública, insuscetível de transação pelas partes. Presentes os elementos 
caracterizadores da relação de emprego (arts. 2º e 3º da CLT), resulta 
evidente a fraude praticada pelos Réus (art. 9º da CLT), impondo-se a 
declaração do vínculo. 
TRT-PR-09837-2012-028-09-00-2-ACO-40712-2013 - 7A. TURMA 
Relator: UBIRAJARA CARLOS MENDES 
Publicado no DEJT em 11-10-2013 

 
Com efeito, as jurisprudências se mostram unânimes na forma de examinar 

a principiologia trabalhista como instrumento de combate à fraude à relação de 

emprego.  

Sob esse viés, logo se vê que a pejotização não só vai contra a maré da 

legislação que regra as normas trabalhistas, como também fere as garantias 

constitucionais do trabalhador. 
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4  A LEI N.º 13.429 DE 31 DE MARÇO DE 2017 E SUAS ALTERAÇÕES   

 

4.1 ATIVIDADE-FIM 

O termo “terceirização” é mais comumente utilizado no Brasil para se referir 

ao método pelo qual uma empresa prestadora de serviços é contratada por outra 

empresa ou pela administração pública para realizar serviços entre elas pactuados 

por um contrato. Através desse método, a empresa que presta serviços, emprega e 

remunera os trabalhadores que exercerão as atividades contratadas, sem que haja 

o reconhecimento de vínculo empregatício entre a contratante (tomadora) e os 

colaboradores ou ainda entre os trabalhadores e os sócios da empresa contratada, 

conforme já analisado em ponto anterior. (SPAGNOL, 2015). 

Nesse viés, temos que a triangulação laboral, modelo constituído pelo 

estado neoliberal, foi construído para viabilizar e fomentar a iniciativa privada, 

com novas formas de contratação que não a tradicional lançada pela CLT. 

Após muitas discussões e debates sobre o assunto, foi promulgada a 

Lei n.º 13.429/17, que, além de alterar o regime de contratação temporária, 

regulada pela Lei n.º 6.019/74, foi pioneira ao trazer em discussão a 

regulamentação da terceirização na atividade-fim de forma irrestrita.  

Até então a terceirização somente era disciplinada pela Súmula 331 

TST, anteriormente explicada, sendo autorizada somente em alguns casos – 

para atividade-meio, considerando-se ilícito qualquer terceirização na 

atividade-fim das empresas. 

Um dos principais pontos da alteração da nova Lei supracitada se refere à 

terceirização de qualquer atividade da empresa, inclusive a atividade-fim. Com isto, 

o contrato de prestação de serviços pode versar sobre o desenvolvimento de 

atividades intrínsecas, acessórias ou complementares à atividade econômica da 

contratante. (DIEESE, 2017). 

Como esclarece Mauricio Godinho Delgado (2006, p.444) em relação a 

atividade-meio x atividade-fim:  
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A dualidade atividades-meio versus atividades-fim já vinha sendo elaborada 
pela jurisprudência ao longo das décadas de 1980 e 90, por influência dos 
dois diplomas legais dirigidos à Administração Pública e como parte do 
esforço para melhor compreender a dinâmica jurídica da terceirização por 
além dos estritos limites colocados pelo antigo Enunciado nº 256 do TST. O 
Enunciado 331 claramente assimilou os resultados desse esforço 
hermenêutico. Atividades-fim podem ser conceituadas como as funções e 
tarefas empresariais e laborais que se ajustam ao núcleo da dinâmica 
empresarial do tomador dos serviços, compondo a essência dessa dinâmica 
e contribuindo inclusive para a definição de seu posicionamento e 
classificação no contexto empresarial e econômico. São, portanto, 
atividades nucleares e definitórias da essência da dinâmica empresarial do 
tomador dos serviços. Por outro lado, atividades-meio são aquelas funções 
e tarefas empresariais e laborais que não se ajustam ao núcleo da dinâmica 
empresarial do tomador dos serviços, nem compõem a essência dessa 
dinâmica ou contribuem para a definição de seu posicionamento no 
contexto empresarial e econômico mais amplo. São, portanto, atividades 
periféricas à essência da dinâmica empresarial do tomador dos serviços.  

 

Dessa forma, com a proposta aprovada, a terceirização é autorizada em 

qualquer ramo das empresas, seja elas de fim ou de meio.  

Além disso, fica a empresa autorizada a subcontratar outras empresas para 

fazer os serviços de contratação, o que é chamado de quarteirização. (COM VETO, 

2017). No entanto, a quarteirização é vista pelos sindicatos como precarização e 

retrocesso ao trabalhador. 

Para Antônio Augusto de Queiroz, diretor de Documentação do 

Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap), considera da seguinte 

forma: "Não tem controle mais da situação. Quem prestará serviço é o terceirizado 

da terceirizada. Se você contrata uma terceirizada e o trabalhador já ganha menos, 

imagine o terceirizado da terceirizada?”. (LEI SANCIONADA, 2017) 

Entende Alexandre Nery de Oliveira (TERCEIRIZAÇÃO, 2017), que por uma 

leitura lógica, se percebe que nada alterou na prática, visto que antes regulava em 

caráter provisório a intermediação em atividade-fim, para assim permitir-se, de agora 

em diante, a intermediação em atividade-meio, no contraponto do que já antes 

estava regulado:  

                    

Por isso, invocar que a Lei nº 13.429/2017 passou a permitir o trabalho 
terceirizado em atividade-fim colide com a própria percepção de que a 
redação original da Lei nº 6.019/1973 já assim enunciava, embora sob manto 
temporal delimitado, que no particular não se alterou. 
E exatamente por essa premissa inequívoca, há que se perceber que os 
dispositivos inseridos na Lei nº 6.019/1973 pela Lei nº 13.429/2017 não 
conceituam atividade-fim e atividade-meio, no que o contexto decorrente dos 
preceitos novos deve perceber-se na medida de contraposição ao que já 
antes contido na norma original, porque a alteração havida, nesse particular 
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efeito, não alterou nem os conceitos já antes existentes, ao mesmo instante 
em que, como antes dito, não revelou os conceitos havidos por ausentes e 
necessários à melhor compreensão do ponto de delineamento do que seja ou 
não possível terceirizar, que se devem ter, assim, pela leitura lógica do que 
contido na norma decorrente, e não por leitura expressa que poderia estar 
contida na norma alteradora e que, por opção do legislador, assim não se 
perfez inserida.  
 

Jorge Luiz Souto Maior (TERCEIRIZAÇÃO, 2017) em um de seus artigos,  

opina no sentido de que: 

 
Quando uma lei diz que toda atividade de uma empresa pode ser 
terceirizada, o que de fato está dizendo é que o capital não precisa se 
vincular diretamente com o trabalho, institucionalizando, pois, a mera 
intermediação de mão-de-obra 

 

Nota-se então que a maior preocupação gira em torno dos trabalhadores, 

que se veem desprotegidos diante da terceirização-fim. Isso porque, a terceirização-

fim vai contra a maré da Constituição Federal, a qual preceitua a valorização do 

trabalho humano, no seu art. 170, Caput, além de outros direitos: "A ordem 

econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por 

fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, 

observados os seguintes princípios [...]" 

Além disso, podemos entender que a terceirização na atividade-fim viola o 

art. 5º, XXIII da CF,:" a propriedade atenderá a sua função social", ligadas a função 

social da empresa, na qual deve haver uma relação de trabalho bilateral, ou seja, 

impede a triângularização da atividade, tanto na de meio quanto na de fim. Nesse 

sentido, Gabriela Neves Delgado e Helder Santos Amorim lecionam que (A 

INCONSTITUCIONALIDADE, 2014):  

 

A prática da terceirização na atividade-fim esvazia a dimensão comunitária 
da empresa, pois a radicalização desse mecanismo pode viabilizar a 
extrema figura da empresa sem empregados, que terceiriza todas as suas 
atividades, eximindo-se, por absoluta liberalidade, de inúmeras 
responsabilidades sociais, trabalhistas, previdenciárias e tributárias. [grifo do 
autor] 
 

Antes mesmo de sua aprovação, indignada com o Projeto de Lei, a CUT - 

Central Única dos Trabalhadores, representante sindical brasileira, 

(TERCEIRIZAÇÃO, 2011) defendeu o argumento no sentido de que: 

 
se aprovados, estes projetos derrubarão a Súmula 331 do TST, que proíbe 
a terceirização na atividade-fim e é a única salvaguarda legal dos 
trabalhadores atualmente. Isto significa institucionalizar a precarização do 
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trabalho como padrão de contratação e aprofundar ainda mais todos os 
problemas dela decorrentes (redução dos postos de trabalho; intensificação 
do trabalho; incremento dos acidentes e doenças; rebaixamento dos 
direitos; fragmentação da organização sindical, etc. 

 

Nesse mesmo sentido, entende Raimundo Simão de Melo que (LEI DA 

TERCEIRIZAÇÃO, 2017):  

 

O objetivo foi atender os anseios empresariais, usando -se, para isso, o 
momento de crise econômica que vive o Brasil. Para mim, com o devido 
respeito a quem pensa diferente, essa aprovação representou uma 
excrescência para o Direito do Trabalho brasileiro, porque a lei veio para 
reconhecer a possibilidade de terceirização ampla e irrestrita, mas sem 
garantias reais e compensatórias para os trabalhadores terceirizados. 

 

Vê-se, portanto, que a lei foi aprovada sem qualquer votação social, tendo 

em vista a insatisfação pré e pós aprovação da atividade-fim, pois segundo os 

maiores operadores do direito essa é apenas uma falsa promessa de criação de 

mais empregos, mas o que se vê na prática são desvantagens para o trabalhador. 

(MELO, 2017). 

 

4.2 ALTERAÇÃO DA LEI N.º 6.019/74 

 

Ao longo de diversas discussões em torno das lacunas das leis 

que versavam sobre a terceirização, em 23 de março de 2017 foi aprovado pela 

Câmara dos Deputados o Projeto de Lei n.º 4.302/1998 o qual acabou por alterar 

a Lei n.º 6.019/74. Em 31 de março, a PL foi sancionada pelo Presidente da 

República, tornando-se a Lei n.º 13.429/2017. 

As leis trouxeram algumas inovações, além de permitir a terceirização de 

atividade-fim, umas delas é que a tomadora é responsável pelas condições de 

segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, igualmente, deverá estender ao 

trabalhador temporário o mesmo atendimento médico, ambulatorial e de refeição 

destinado aos seus demais empregados, do mesmo modo que, é responsável 

subsidiariamente nas obrigações trabalhistas no período em que ocorrer o 

trabalho temporário, assim dispõe o parágrafo 1o e 2º do  Art. 9º:  

§ 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.  
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§ 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.  
 

Outra modificação trata-se da responsabilidade ante a autoridade 

fiscalizadora. Com a nova Lei, o contrato celebrado entre a empresa de contrato de 

trabalho temporário e a tomadora de serviços, ficará à disposição da autoridade 

fiscalizadora no estabelecimento da tomadora, consoante 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”. 

Além disso, fica estabelecido um prazo de carência de 18 meses para nova 

contratação do ex-empregado como terceiro pela mesma empresa, não podendo 

demiti-lo em seguinte recontratá-lo, devendo aguardar, portanto, o prazo 

estabelecido de 18 meses a contar do término do contrato anterior, conforme 

ressalva o Art. 5º - D da Lei n.º 13.467/17: 

  
O empregado que for demitido não poderá prestar serviços para esta 
mesma empresa na qualidade de empregado de empresa prestadora de 
serviços antes do decurso de prazo de dezoito meses, contados a partir da 
demissão do empregado. 

  
Insta salientar, que além dessas modificações, se mantém a necessidade de 

ausência de subordinação e pessoalidade direta para com o tomador, uma vez que 

são pressupostos para que sejam consideradas lícitas às atividades das empresas, 

seja na atividade-meio ou na atividade-fim.  

Diante dessas modificações, abriram-se dúvidas quanto à existência de mão 

de obra temporária por necessidade pontual ou se somente seria uma precarização 

do trabalho. Em um estudo do DIEESE (2017), foi feito um comparativo nos anos de 

1995, 2005 e 2015, o qual apontou que houve uma redução considerável da 

participação dos trabalhadores temporários, como se vê no quadro abaixo:  
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Nota-se, portanto, que essa redução pode estar relacionada às melhorias 

ocorridas no mercado de trabalho e à ampliação do contrato de trabalho por prazo 

indeterminado, que garante maior proteção ao trabalhador, descartando a hipótese 

de que o trabalho temporário seria apenas uma precarização. 

Portanto, ainda que muito polêmica e em fase de discussões pelos mais 

diversos setores da sociedade, é visível que a necessidade de contratar 

trabalhadores temporários é menor em tempos de melhora no mercado de trabalho e 

se amplia nos momentos de piora. 

 

4.3 APLICAÇÃO NO TEMPO  

 

Idealizada nos Estados Unidos com intuito de dar maior eficiência às 

empresas, a terceirização também chegou ao Brasil, e devido ao trabalho em massa 

foi utilizada apenas para redução de custos, tendo em vista as crises do capitalismo.  

Nesse cenário, coube ao poder judiciário sanar as lacunas e aplicar a lei da 

forma mais eficaz e correta, para a regularização desse fenômeno. 

Com a aprovação da Lei n.º 13.429/17 não foi diferente, havendo 

necessidade do poder judiciário intervir na aplicação da nova lei no tempo e, ainda 

que a legislação tenha entrado em vigor para esclarecer e alterar alguns pontos da 

Súmula 331 e da Lei nº 6.019/74, não estava evidente como se aplicaria a lei a partir 

desse momento. 

Dessa forma, o TST se pronunciou no sentido de definir tais parâmetros. A 

SDI-1 - Subseção 1 Especializada em Dissídio Individuais do TST, (órgão 

responsável pela uniformização da jurisprudência do TST) decidiu por unanimidade, 

que prevalecerá o entendimento da Súmula 331, inciso I, nos contratos de trabalho 

celebrados e encerrados antes da entrada em vigor da Lei n.º 13.429/2017, 

observando a aplicação intertemporal da lei: (REVISTA TST, 2017) 
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Numeração Única: ED-E-ED-RR - 1144-53.2013.5.06.0004 

Ministro: João Oreste Dalazen 

Data de julgamento: 03/08/2017 

Data de publicação: 10/08/2017 

Órgão Julgador: Subseção I Especializada em Dissídios Individuais 

Ementa: 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS. ESCLARECIMENTOS. 
VÍNCULO DE EMPREGO. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. TELEMARKETING. 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PRIVADA. ATIVIDADE-FIM. SÚMULA Nº 
331, I, DO TST. CONTRATO DE TRABALHO CELEBRADO NA VIGÊNCIA 
DA ANTIGA REDAÇÃO DA LEI Nº 6.019/74. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 
Nº 13.429/2017 (LEI DA TERCEIRIZAÇÃO). EFEITOS  
1. A entrada em vigor da Lei nº 13.429/2017 (Lei da Terceirização), 
geradora de profundo impacto perante a jurisprudência consolidada do 
Tribunal Superior do Trabalho, no que alterou substancialmente a Lei nº 
6.019/74, não se aplica às relações de emprego regidas e extintas sob a 
égide da lei velha, sob pena de afronta ao direito adquirido do empregado a 
condições de trabalho muito mais vantajosas.  
2. Quanto aos contratos de trabalho celebrados e findos antes da entrada 
em vigor da Lei nº 13.429/2017, prevalece o entendimento jurisprudencial 
firmado à luz da Súmula nº 331, I, do TST, amparado na anterior redação da 
Lei nº 6.019/74.  
3. Embargos de declaração a que se dá provimento para prestar 
esclarecimentos. [grifo do autor] 

 

Ainda, sustenta o Relator, Ministro João Oreste Dalazen, a fim de 

complementar a posição já firmada: 

 

A entrada em vigor da nova lei, geradora de profundo impacto perante a 
jurisprudência consolidada do TST, no que alterou substancialmente a Lei 
do Trabalho Temporário, não se aplica às relações de emprego regidas e 
extintas sob a égide da lei velha, sob pena de afronta ao direito adquirido do 
empregado a condições de trabalho muito mais vantajosa. 

 

Portanto, as novas regras da terceirização não valerão para os contratos 

anteriores à vigência da Lei, não cabendo discussão de mérito nessa matéria. 

Ainda, Maurício Godinho Delgado (2015, p.233) afirma que a retroatividade 

da lei depende de clara previsão em texto constitucional. 

Consubstanciando esse conjunto de decisões que se formam sobre o 

advento da Lei n.º 13.429/2017, tem como destaque sua aplicação imediata e não 

retroativa, conforme se vê dos trechos das poucas decisões encontradas sobre o 

tema, nos termos em que dispõe: 

 

[...] A matéria relativa à licitude da terceirização já foi analisada pela Eg. 
Turma no acórdão primevo, de ID 7180f7a, referindo-se a fatos pretéritos, 
não podendo, portanto, ser abarcados pela alteração legislativa citada 
pela parte. O PLR n. 4302/98, convertido na Lei 13.429/2017, não pode 
alcançar o caso vertente, face à época dos fatos discutidos, 
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abrangendo apenas as situações ocorridas a partir de sua vigência 
(‘tempus regit actum’) […]” (TRT-3, ED nº 0011244-83.2016.5.03.0024, 
Relatora: Juíza Convocada Sabrina De Faria Fróes Leão, Julgamento: 06 de 
abril de 2017, 7ª Turma, Publicação: 10/04/2017) Registro, aqui, que a 
edição da Lei 13.429/17, publicada em 31 de março do corrente ano, não 
tem efeitos retroativos, mas apenas os que decorrem de sua edição, como 
estabelecido no art. 3º, da própria lei com momento. Assim, para as 
relações de trabalho em que o vínculo foi encerrado antes de sua 
publicação, não há de se falar em aplicação da referida norma legal. 
[…] (RTOrd-0000681-37.2015.5.06.0006, Juiz: MARIA ODETE FREIRE DE 
ARAUJO, Data de Julgamento: 03/04/2017, 6ª VT de Recife/PE, Data de 
Publicação: DEJT 07/04/2017) [Grifo meu] 

 

Desse modo, a doutrina e jurisprudência se direcionam para não conferir 

aplicação da Lei n.º 13.429/17 às relações materiais pretéritas e findas em contratos 

encerrados antes da sua vigência. 
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5 CONCLUSÃO 

  

Com o presente trabalho foi possível entender a evolução normativa 

referente à terceirização e que mesmo com essas transformações ainda há 

mudanças significativas e suficientes para regulamentação do assunto, 

considerando as imposições e necessidades do mercado no que tange à grande 

demanda da terceirização. 

O estudo abordou a distinção da relação de emprego e de trabalho, e 

procurou esclarecer que essas relações são quebradas pela terceirização, portanto, 

acaba tendo um formato diferenciado de relação: tomador de serviços, empresa 

terceirizada, empregado. A partir desse cenário ficou claro que o tema flexibilização 

é de grande importância para o tema no que diz respeito às outras formas de 

analisar e adequar proteções aos envolvidos nessas relações. 

Além disso, o estudo também versou que a terceirização, é muitas vezes 

utilizada como simples forma de baratear os custos de produção, acabando, dessa 

forma, em condições de trabalho precário. 

O fenômeno da terceirização surgiu há muito tempo, porém vem crescendo 

e se tornando mais evidente nos últimos anos e sua conceituação é: o procedimento 

em que a empresa contrata outra empresa, a terceirizada, para realizar suas 

atividades. Outro modo de analisar a terceirização é pela sua horizontalidade, uma 

vez que ocorre a desconcentração das atividades meio das empresas/indústrias.   

Há muito tempo verificou-se a necessidade de uma nova regulamentação da 

terceirização que acompanhe o Direito e a evolução social, vez que esse novo 

método tem cada vez mais demandas entre as empresas. 

Diante disso, a Lei nº 13.429/2017, foi sancionada com esse objetivo, 

autorizando a terceirização em qualquer atividade da empresa. Ademais, a 

terceirização não pode ser vista somente como algo ruim para os trabalhadores, 

posto que há grandes vantagens para todos em uma relação jurídica. Entre suas 

vantagens estão: a redução da atividade-meio, aumento da qualidade, maior 

crescimento para a empresa, aumento de empregos. Ainda que haja algumas 

vantagens, faz necessário salientar que há algumas desvantagens, dentre elas 

estão, os conflitos sindicais, aumento da dependência de terceiros, demissões 

excessivas e risco aos trabalhadores.  
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Por mais que seja benéfica como técnica de otimização dos serviços, é certo 

que se deve analisar as ilegalidades em sua contratação, assunto que foi tratado no 

inciso I da Súmula 331 do TST. Nesse inciso é evidente que a contratação por 

empresas interpostas, forma vínculo direto com o tomador, e que é considerada 

ilegal, salvo a exceção de trabalho temporário. Já no inciso III da mesma súmula 

houve a previsão de vínculo de emprego dos serviços de vigilância, de conservação 

de limpeza e de serviços especializados ligados às atividades-meio, os quais não 

possuem vínculo com o tomador de serviços e sim com a prestadora, o que por 

consequência torna a responsabilidade do tomador de serviços subsidiária, assunto 

que é tratado no inciso IV da súmula. 

Diante das grandes discussões, analisaram-se as consequências em 

terceirizações ilícitas, tais como as fraudes e responsabilidades. Em relação às 

fraudes, é clara a facilidade de sua ocorrência e a desvantagem gerada ao 

trabalhador que muitas vezes acaba não tendo um vínculo de emprego.  

Além dessas contribuições no estudo do fenômeno da terceirização, as 

alterações da lei nº 13.429/2017, também é de grande importância visto os impactos 

que causou frente à súmula 331 do TST, o que é certo que sofrerá sem dúvidas 

alterações ou até mesmo seu cancelamento. Diante de todo o exposto, paira a 

aplicação da lei no tempo, vez que a doutrina e jurisprudência se direcionam para 

não conferir aplicação da Lei nº 13.429/17 às relações materiais pretéritas e findas 

em contratos encerrados antes da sua vigência 
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