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“A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para 

qualquer povo. Provérbios, 14:34”. 
 



 
 

RESUMO 

 

 

A problemática da pesquisa desenvolveu-se em analisar as recentes alterações na Lei n. 

6.019/1974 pelas Leis n. 13.429/2007 e n. 13.467/2017, que estabeleceram o disciplinamento 

legal da terceirização trabalhista em geral. Esta modalidade de relação de trabalho criou uma 

nova estrutura distinta do contrato de emprego. O contrato de trabalho na terceirização pelas 

empresas buscou aumentar a produtividade, eficiência e competitividade no mercado em razão 

da crise econômica vivenciada em diversos países, notadamente, no Brasil. A pesquisa analisou 

como a Lei Geral de Terceirização causa a precarização dos direitos trabalhistas e, ao mesmo 

tempo, garante o desenvolvimento econômico. Igualmente, examinou os fatores que fizeram 

com que as empresas optassem pela terceirização trabalhista, os seus aspectos relevantes no 

Direito Comparado e, por fim, averiguou a definição, os fundamentos e limites desse instituto 

no ordenamento jurídico brasileiro. Concluiu-se que a nova regulamentação constituiu um 

avanço, devendo ser implementada como modo de se atingir o desenvolvimento econômico e 

não como meio de precarização dos direitos dos trabalhadores.  

 

Palavras-chave: Terceirização trabalhista. Precarização. Desenvolvimento econômico.  

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

The research problem developed in analyzing the recent changes in Law n. 6.019/1974 by Laws 

n. 13.429/2007 and n. 13.467/2017, which established the legal discipline of outsourcing labor 

in general. This type of employment relationship created a new structure distinct from the 

employment contract. The use of outsourcing by the companies sought to increase productivity, 

efficiency and competitiveness in the market due to the economic crisis experienced in several 

countries, notably in Brazil. The study analyzed how the General Outsourcing Law avoids the 

precariousness of labor rights and, at the same time, guarantees economic development. 

Likewise, it examined the factors that caused companies to opt for outsourcing of labor, their 

relevant aspects in Comparative Law, and, finally, investigated the definition, the foundations 

and limits of this institute in the Brazilian legal system. It concluded that the new regulations 

constituted an advance, and should implemented as a way to achieve economic development 

and not as a means of precariousness of workers' rights. 

 

Key words: Outsourcing. Precariousness. Economic development. 
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1   INTRODUÇÃO 

 

O objeto desta dissertação é analisar as recentes alterações na Lei n. 6.019/1974 pelas 

Leis n. 13.429/2017 e n. 13.467/2017, que estabelecem o disciplinamento legal da terceirização 

trabalhista em geral. 

A terceirização cria uma estrutura distinta do contrato de emprego, pois forma uma 

relação em que há três agentes: a empresa tomadora de serviços, a empresa da prestação de 

serviços e o trabalhador. 

Essa relação trilateral provoca novas situações, tanto no plano individual, como no 

coletivo. No primeiro, inexiste a relação de emprego do trabalhador com o tomador de serviços, 

pois o seu vínculo se forma com a empresa de prestação de serviços. Por sua vez, no plano 

coletivo, os trabalhadores estão inseridos na empresa prestadora de serviços, daí porque as 

normas coletivas aplicáveis aos empregados da tomadora não lhes beneficiam. 

Desse modo, essa ruptura no modelo de contratação de trabalhadores idealizado pelo 

diploma celetista provoca novas situações que precisam ser delimitados por lei para que sejam 

garantidos os fundamentos constitucionais da valorização do trabalho e da livre iniciativa, 

consoante o art. 1º, IV, da CF/88. 

Em tais circunstâncias, a empresa impende à assegurar a função social da propriedade, 

haja vista ser considerada uma propriedade dos bens de produção, e, consequentemente, há que 

ter um papel de promoção da justiça social, ensejando empregos que tanto devem garantir a 

valorização do trabalho, como a livre iniciativa privada. É nesse horizonte que tem de ser visto 

o emprego da terceirização no âmbito da empresa particular, seja a tomadora de serviços, seja 

a empresa prestadora destes. 

A implementação desse fenômeno nas organizações busca aumentar a produtividade na 

atividade precípua, eliminando mão de obra própria, tempo e desperdício em atividades 

secundárias. 

Desta feita, imperioso é examinar a Lei Geral de Terceirização, pois a definição e os 

objetivos desta modalidade estão sendo desvirtuados pelas sociedades negociais, com a 

finalidade de isentar ou reduzir os encargos legais e sociais devidos, limitar os benefícios 

concedidos aos trabalhadores, justificar dispensas, diminuir salários e criar empregos precários 

e flexíveis. 

Outrossim, esse fenômeno ocasiona elevada rotatividade nos postos de trabalho, pois os 

trabalhadores são constantemente substituídos, bem como são impedidos de realizar um 
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planejamento, tanto na esfera pessoal, por exemplo, a programação de férias, como na 

profissional, tal qual a especialização, por meio cursos de aprimoramento.  

Ainda mais, como os trabalhadores terceirizados, em regra, ocupam postos de tarefas mais 

precárias e arriscadas, são alvos de mais acidentes do trabalho do que os empregados efetivos.  

Nessa linha, é preciso analisar o aspecto da responsabilidade do tomador de serviços no 

âmbito da terceirização trabalhista. Isso porque, na maioria das vezes, o trabalhador não tem 

noção de quem é o seu real empregador, em razão de estar inserido em uma rede de supostos 

empregadores, laborando com diversos outros de empresas diferentes, com níveis salariais e 

exigências distintas. 

Em razão disso, as entidades empresariais estão utilizando com maior frequência a 

terceirização trabalhista, como modalidade da gestão de pessoas, a fim de alcançar maiores 

níveis de produção, eficiência e competividade no mercado. 

Isso está acontecendo de maneira crescente em razão da crise econômica vivenciada em 

diversos países, notadamente, no Brasil, razão porque houve uma retração nos níveis das 

atividades econômicas. Outrossim, ocasionou aumento no número de pedidos de falência e 

recuperação judicial e extrajudicial pelas empresas e, por conseguinte, ensejou o fechamento 

de vários postos laborais.  

Em razão da crise econômica vivenciada no Brasil, foi alterada a legislação trabalhista, 

chamada de Reforma Trabalhista, o que trouxe diversas discussões na seara laboral, pois há 

debates acerca de se as recentes modificações constituem modo de precarização das relações 

de trabalho ou se são modalidades de desenvolvimento econômico.  

Em razão de toda a construção de problemas há pouco mencionada, pretende-se verificar 

como a Terceirização em geral pode causar a precarização dos direitos trabalhistas, e, ao seu 

turno, como pode garantir o desenvolvimento econômico no Brasil. É imprescindível a análise 

da Lei Geral de Terceirização, pois as recentes alterações legislativas possuem a finalidade de 

trazer modernidade ao Direito do Trabalho ou tem por escopo convalidar as fraudes trabalhistas. 

Sob o objetivo de responder à problemática principal, pesquisar-se-ão os fatores que 

conduziram as empresas a optarem pela terceirização trabalhista, bem como os aspectos 

relevantes da aplicação desse instituto no Direito Comparado e, por fim, o exame da sua 

definição, fundamentos e limites no ordenamento jurídico brasileiro.  

Este experimento de teor acadêmico stricto sensu justifica-se por ser atual em razão das 

novas relações de trabalho criadas do final do século XX em diante. Sendo assim, é necessária 

a regulamentação dessas novas modalidades de prestação laboral, a fim de garantir a pacificação 
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social, bem como salvaguardar os direitos e deveres das partes envolvidas nas relações de que 

se cuida. 

Com efeito, o emprego da terceirização trabalhista, no âmbito do gerenciamento de 

pessoas, pelas empresas privadas e de modo correto, tem a finalidade de alcançar maiores níveis 

de produção e competitividade no mercado econômico, sem a precarização dos direitos 

trabalhistas. 

De tal modo, o estudo desse tema é vinculado à linha de pesquisa do Programa de Pós-

Graduação em Direito, Curso de Mestrado na área de concentração Relações Privadas, 

Sociedade e Desenvolvimento, mantido pelo no Centro Universitário 7 de Setembro (UNI7), 

Fortaleza – Ceará, na linha de pesquisa – Relações privadas, Mercado e Desenvolvimento. 

Tal sucede porque esse fenômeno constitui um dos desafios do Direito do Trabalho, pois 

deve ser utilizado como a maneira de auferir maior qualidade e competitividade no mercado e 

não como precarização das relações de trabalho, demandando, por conseguinte, uma efetiva 

fiscalização por parte dos agentes fiscalizatórios, que sofreu declínio com a extinção do 

Ministério do Trabalho pela MP nº 970/2019, ficando o Ministério da Economia com a 

competência de fiscalização do trabalho. 

Nesse sentido, impõe-se garantir a todos os trabalhadores, que prestam serviços para a 

empresa, independentemente de serem empregados da tomadora de serviços ou das 

organizações de prestação de serviços, que se desenvolvam e utilizem o seu pleno potencial, 

conforme os objetivos da entidade empresarial. 

Por fim, o seu detalhamento assentado em procedimentos de caráter científico é 

imprescindível, pois influencia em diversos fatores – econômicos, sociais, políticos e jurídicos 

– pois constitui nova modalidade de organização produtiva, e aflorou nova classe de 

trabalhadores. Assim, a criação de legislação sobre o tema acolhe a pacificação social no âmbito 

do Direito do Trabalho.    

No segundo capítulo, abordam-se a posição do Direito do Trabalho Contemporâneo, bem 

como o seu objeto de estudo, os fatores para o surgimento de outras modalidades de relação 

laborais distinta do contrato de emprego. Perscruta-se acerca das ideias da política neoliberal e 

da globalização e, por fim, estudam-se os elementos positivos e negativos do emprego da 

terceirização para o desenvolvimento econômico. 

O terceiro segmento, a seu turno, analisa os aspectos relevantes desse instituto no Direito 

Comparado, bem como verifica os pontos que podem ser incorporados na legislação pátria 

sobre o tema por meio de uma reforma legislativa. 
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No módulo quatro, são explorados os dispositivos incorporados na Lei n. 6.019/1974 

pelas Leis n. 13.429/2017 e n. 13.467/2017, no que se refere à terceirização trabalhistas e sua 

correta aplicação tendo como base a Constituição Federal de 1988. 

Segue-se a conclusão – capítulo cinco – acompanhada das referências bibliográfica, que 

suportam, teórica e praticamente, a feitura consentânea da dissertação nos moldes da 

metodologia científica.  

  Em relação aos aspectos metodológicos, as hipóteses serão investigadas por meio da 

pesquisa teórica, buscando explicar o tema mediante o exame da doutrina, sedimentada em 

livros, revistas e periódicos, bem assim na legislação expressa na Constituição, leis e 

jurisprudência. No que tange à análise de decisões judiciais, estas serão examinadas por meio 

de busca nos sítios eletrônicos dos Tribunais Regionais do Trabalho, do Tribunal Superior do 

Trabalho e do Supremo Tribunal Federal, com procedência desde o ano de 2015, a fim de 

verificar o entendimento jurisprudencial corrente.  

Outrossim, acolheu-se, também, utilizado o método hipotético-dedutivo, haja vista buscar 

a eliminação dos erros das hipóteses estabelecidas neste texto atinente à terceirização 

trabalhista. 

 A tipologia desta demanda será pura, consoante a aplicação dos resultados, haja vista ser 

realizada com o objetivo de aumentar o conhecimento da terceirização trabalhista no 

ordenamento jurídico brasileiro, expondo o seu conceito, fundamentos, efeitos e os seus limites 

previstos na Lei Geral da Terceirização e na Constituição Federal. A busca ora iniciada terá 

caráter quantitativa, pois se procederá a pesquisa de fatos e dados objetivos e com uma análise 

intensa dos fenômenos sociais advindos com a terceirização trabalhista no âmbito da empresa 

privada. 

 Por fim, a pesquisa resulta descritiva no que tange aos seus objetivos, porque descreve 

os aspectos decorrentes da terceirização trabalhista, no que se refere aos três agentes da relação 

– organização tomadora de serviços, empresa de prestação de serviços e o trabalhador – e se 

esse instituto pode representar um meio de aumentar a qualidade e a competitividade 

empresarial e não um modo de fraude aos direitos trabalhistas. 

Assim, a terceirização constitui uma modalidade de relação de trabalho que objetiva 

alcançar maiores níveis de produção, eficiência e competitividade no mercado de capital e não 

como um meio de eximir ou reduzir os direitos conquistados, legalmente assegurados.  
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2   BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DA TERCEIRIZAÇÃO TRABALHISTA 

 

A terceirização trabalhista consiste em um fenômeno utilizado em quase todos os países, 

alterando a relação de emprego linear, qual seja, o liame direto entre o trabalhador e o seu 

empregador, para um vínculo trilateral, com os agentes: a empresa tomadora, a organização 

prestadora de serviços e o obreiro. 

Essa nova modalidade traz repercussões jurídicas no Direito do Trabalho, pois este foi 

criado, inicialmente, para garantir os direitos de duas partes bem definidas – o empregador e o 

empregado. 

Nessa esteira, o capítulo que ora se relata analisa a posição do Direito do Trabalho 

Contemporâneo. Em seguida, averiguar-se-ão os principais fatores que ensejaram tais novas 

modalidades de relação de trabalho, sopesando-se os aspectos jurídicos e os limites previstos 

no ordenamento jurídico acerca da figura sob exame, ao final, vem o estudo da sua relação com 

o desenvolvimento empresarial.  

 

2.1 Posição do Direito do Trabalho contemporâneo 

 

O Direito do Trabalho corresponde a um conjunto complexo de princípios e normas 

aparentemente dispersos, díspares e até mesmo contraditórios, tendo como base o trabalho 

humano subordinado. O trabalhador emprega a energia física como meio permanente de força 

de trabalho em troca de remuneração. É nessa perspectiva do labor dependente que o contrato 

é especificado. Este distingue-se dos demais contratos de direito comum, por envolver a própria 

força de trabalho dos contratados, diversamente daqueles que são estabelecidos tendo como 

base coisas, bens e patrimônio1.   

Corroborando esse entendimento, José Martins Catharino2 leciona que “[...] Direito do 

Trabalho é o conjunto de princípios e normas que regulam, principalmente, as relações imediata 

ou mediatamente ligadas ao trabalho remunerado, livre, privado e subordinado, e, ainda, 

aspectos relativos à existência dos que o executam”. Segundo Marcio Túlio Viana3, “[...] o 

Direito do Trabalho resulta de um seu modo de ser, representado pela fábrica concentrada”. 

                                                           
1 GOMES, Orlando; GOTTSCHALK, Elson. Curso de Direito do Trabalho. 7. ed.  v. 1. Rio de Janeiro: Forense, 

1978, pp. 14-15. 
2 CATHARINO, José Martins. Compêndio de Direito do Trabalho. 3. ed. rev. atual. aum. v.1. São Paulo: 1982, 

p. 42. 
3VIANA, Marcio Tulio. Para entender a terceirização. 3.ed. São Paulo: LTr, 2017, p. 27. 
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Esse ramo do Direito, com ênfase na proteção e melhoria da condição social do 

trabalhador, tem origem histórica no século XVIII, com a aprovação da Declaração dos Direitos 

do Homem e do Cidadão, de 1789, quando foi reconhecido o princípio da liberdade de trabalho 

com dois fundamentos: a liberdade de contratação e a possibilidade de prestação de trabalho 

em qualquer atividade, fazendo com que fosse eliminado o trabalho escravo e servil. Nesse 

período, determinou-se a interligação dos Direitos do Homem com a liberdade de trabalho4. 

Em seguida, a Revolução Industrial iniciada na Inglaterra, nos séculos XVIII e XIX, com 

as novas técnicas de produção econômica, a aparição de uma nova classe social operária, o 

surgimento das ideias liberais defendidas pela classe capitalista burguesa e as ideologias 

anarquistas e socialistas, dentre outros fatores, concorreram para o estabelecimento do Direito 

do Trabalho.  

Oportuno é registrar o fato de que, nesse período, a burguesia era a detentora dos meios 

de produção, acumulando riquezas com a exploração maciça dos trabalhadores, que militavam 

em condições precárias, em ambientes inóspitos, com jornadas extenuantes, sem descanso, com 

baixos salários e a utilização da mão de obra infantil e da mulher, que era paga com menor 

valor. 

A seu turno, a classe proletária uniu-se, criando os sindicatos, objetivando reivindicar 

melhoria nas condições de trabalho, sob ideias difundidas pelo manifesto de Marx e Engels, o 

qual foi utilizado como base teórica para os movimentos comunistas do século XX.  

Por sua vez, a Doutrina Social da Igreja Católica, com suporte na Encíclica Rerum 

Novarum5, do Papa Leão XIII, tratava sobre a condição dos operários e criticava as ideias 

postuladas pelos socialistas, defendendo a propriedade privada dos meios de produção, mas 

estabelecendo direitos, tanto dos operários, como do empregador6. 

Então, o Estado começou a desempenhar um papel ativo e intervencionista nas relações 

de trabalho, estabelecendo normas de ordem pública que atendiam algumas reivindicações da 

classe trabalhadora, mas sem violar os princípios da liberdade individual7. Esse modelo 

intervencionista foi implementado pelos ideais do Welfare State, no século XX, garantindo 

direitos sociais, tais como direito à educação, à saúde, ao trabalho dentre outros.  

                                                           
4 RUSSOMANO, Mozart Victor. O Direito do Trabalho no século XX: ensaios, mensagens e perfis. 2. ed. rev. 

ampl. Curitiba: Genesis, 1998, p. 37. 
5
 Encíclica Rerum Novarum. Disponível em: < https://w2.vatican.va/content/leo-

xiii/pt/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html>. Acesso em 05 fev. 2018.  
6 RUSSOMANO, Mozart Victor. O Direito do Trabalho no século XX: ensaios, mensagens e perfis. 2. ed. rev. 

ampl. Curitiba: Genesis, 1998, p. 39. 
7 GOMES, Orlando; GOTTSCHALK, Elson. Curso de Direito do Trabalho. 7. ed.  v. 1. Rio de Janeiro: Forense, 

1978, p. 16. 
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Do século XX em diante, o Estado criou normas legais que garantiam direitos trabalhistas, 

acalmando as reivindicações sociais dos trabalhadores, ao tempo em que assegurava a 

propriedade privada e os meios de produção da classe burguesa, criando instrumentos de 

entendimento entre o empregador e os trabalhadores. Corroborando esse entendimento, Mozart 

Victor Russomano8 disserta: 

 

O Direito do Trabalho, de certo modo, representou, assim, um esquema normativo e 

de princípios que poderia, ao menos em parte, pela criação de um sistema de proteção 

efetiva à classe operária, manter a sociedade em clima de paz e livre das ameaças 

nascidas de reivindicações violentas e desordenadas.  

 

No século XX, a legislação trabalhista começou a se estender e aprofundar suas 

influências sociais. Inicialmente, foram editadas normas que tratavam de problemas de 

assistência social aos mais necessitados e de proteção efetiva aos acidentados a serviço da 

empresa, leis dirigidas a determinadas categorias de operários, que trabalhavam em condições 

de maior risco para a sua saúde e segurança, tais como mulheres e menores, bem como 

legislações que cuidavam da redução da jornada de trabalho e aumento dos salários. Já nos anos 

de 1920, esse processo de sistematização das normas trabalhistas acentuou-se com várias 

tentativas de codificação9. 

Impõe-se registrar o fato de que a I Grande Guerra Mundial fez com que houvesse 

alteração no pensamento jurídico, com a extensão das doutrinas sociais na teoria tradicional dos 

contratos, ensejando modificações constitucionais, como no México, em 1917, e na Alemanha, 

em 1919, o que veio a influenciar diversos países a estabelecerem direitos sociais em suas leis 

internas. 

A criação da Organização Internacional do Trabalho, em 1919, estabeleceu Convenções 

e Recomendações, que deveriam ser seguidas pelos Estados-Membros signatários, na 

elaboração de normas no âmbito interno do ordenamento jurídico. 

No que tange ao Brasil, a evolução do Direito do Trabalho pode ser composta em quatro 

fases: o liberalismo no regime de monarquia, com início na independência do Brasil, em 07 de 

setembro de 1822, até a Abolição da Escravatura, em 13 de maio de 1888; o liberalismo 

republicano, que se refere ao período da Proclamação da República, em 15 de novembro de 

                                                           
8 RUSSOMANO, Mozart Victor. O Direito do Trabalho no século XX: ensaios, mensagens e perfis. 2. ed. rev. 

ampl. Curitiba: Genesis, 1998, p. 40. 
9 RUSSOMANO, Mozart Victor. O Direito do Trabalho no século XX: ensaios, mensagens e perfis. 2. ed. rev. 

ampl. Curitiba: Genesis, 1998, p. 41. 
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1889 até a Revolução de 1930; a fase intervencionista, desde 1930 até o fim do século XX10; e, 

por fim, a fase atual, marcada pela crise do Direito do Trabalho, por meio dos ideais do 

neoliberalismo e da globalização, que pregam a diminuição ou que seja suprimida a atuação 

desse ramo do Direito.   

As duas primeiras fases caracterizam-se pelo liberalismo então difundido na Europa, que 

sustentava a inexistência de qualquer intervenção estatal nas relações entre empregado e 

empregador11. Saliente-se o fato de que, nessa época, surgiram várias escolas e pensadores 

sobre o liberalismo, tendo como relevância as ideias defendidas por Adam Smith, por meio da 

doutrina do laissez-faire, ou seja, a não intervenção do Estado na economia, que influenciou a 

tradição liberal britânica12.  

Nas lições de Átila Amaral Brilhante13, “Adam Smith entende que o governo deve ficar 

longe de qualquer intervenção na economia. Mas Ele não defende, porém, a liberdade 

econômica como um fim em si mesma, pois ela é antes um meio para se atingir o crescimento 

econômico”.  

Oportuno é mencionar o fato de que esse pensador formulou um sistema em que a 

economia seria a divisão do trabalho. A riqueza da nação seria o seu trabalho anual, devendo a 

produção não ser limitada pelo mercado, mas tinham de ser ampliada ao máximo pelos 

transportes, entrepostos e bancos. Logo, o dinheiro facilitaria a divisão do resultado do trabalho 

e a sua troca. Desenvolve, ainda, uma teoria do valor, o qual é convencionado pela sociedade, 

dividindo-se nos componentes salário, lucro e renda, sendo passíveis de flutuação e sendo esse 

valor determinado pela quantidade de trabalho sob o controle de cada um. Então, o trabalho é 

medido por seu valor moral, esforço e dificuldade. A riqueza seria a circulação do dinheiro em 

função dos bens de consumo, e não a sua posse. Para Adam Smith, o sistema bancário e a 

acumulação do capital corresponderiam a causa e efeito do acúmulo produtivo14.  

Registre-se que, nesse período, no Brasil, predominava o trabalho escravo, existindo o 

labor realizado por homens livres em alguns pontos, tais como o segmento agrícola cafeeiro 

avançado de São Paulo, as fábricas surgidas no Rio de Janeiro e o setor de serviços desses dois 

centros urbanos no País. Em razão desse quadro, surgiram leis contingenciais que estabeleciam 

                                                           
10 MANUS, Pedro Paulo Teixeira. Direito do Trabalho. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p.11. 
11 MANUS, Pedro Paulo Teixeira. Direito do Trabalho. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p.11. 
12BRILHANTE, Átila Amaral. Liberalismo e ética: a crítica de John Stuart Mill ao Estado mínimo. Fortaleza: 

EUFC, 1998, p. 30. 
13 BRILHANTE, Átila Amaral. Liberalismo e ética: a crítica de John Stuart Mill ao Estado mínimo. Fortaleza: 

EUFC, 1998, p. 30. 
14 SMITH, Adam. Riqueza das nações: edição condensada. LIMA, Norberto de Paula (Tradutor). São Paulo: 

Folha S. Paulo, 2010, p. 13.  
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normas de Direito do Trabalho, tais como a regulamentação do trabalho do menor, a concessão 

de férias de 15 dias aos ferroviários da Estrada de Ferro Central e a aposentadoria15. 

Ocorre que esse panorama começou a se alterar, iniciando a fase intervencionista, em 

razão do aumento dos movimentos operários por força da atividade industrial no início do 

século XX, bem como da atuação efetiva de trabalhadores imigrantes, de origem europeia, que 

trouxeram as ideias associacionistas propagadas na Europa, sendo, de início, duramente 

combatidas pelo Estado e pelos empresários. Embora tenha ocorrido o combate severo a tais 

ideias, os trabalhadores resistiram e conseguiram criar condições necessárias à implantação dos 

pensamentos de intervenção do Estado nas relações trabalhistas, oriundos da I Guerra 

Mundial16. 

O modelo intervencionista consolidou-se com a Revolução de 1930. O governo de 

Getúlio Vargas criou várias normas de Direito Individual e Coletivo do Trabalho e, 

posteriormente, editou o Decreto-Lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943, aprovando a 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Esse modelo intervencionista permaneceu no 

período da ditadura civil militar, o que ensejou a edição de mais normas de proteção ao 

trabalhador. 

Nessa esteira, dito paradigma foi mantido pela Constituição Federal de 1988, que 

constitui o marco da democratização no Brasil, detalhando os direitos e garantias fundamentais, 

bem como definindo especificamente a organização do Estado, mas permitindo, em alguns 

pontos, a atuação dos trabalhadores e empregadores, por meio de acordo individual e de 

negociação coletiva. 

A Lei Fundamental de 1988 estabeleceu como fundamento do Estado Democrático de 

Direito, dentre outros princípios, a dignidade da pessoa humana, a valorização do trabalho e a 

livre iniciativa (art. 1º, III e IV), bem como especificou que constituem objetivos constitucionais 

o estabelecimento de uma sociedade livre, justa e solidária, a garantia do desenvolvimento 

nacional e a erradicação da pobreza e da marginalização, bem como a redução das 

desigualdades sociais e regionais.  

Outrossim, consagrou o trabalho como um direito social, de acordo com o seu art. 6º, e 

elencou, em seu art. 7º, os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem 

à melhoria de sua condição social. Dessa maneira, os direitos previstos no art. 7º, da CRFB, 

                                                           
15 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 11. ed. São Paulo: LTr, 2012, p. 107. 
16 MANUS, Pedro Paulo Teixeira. Direito do Trabalho. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p.11. 
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constituem direitos fundamentais, correspondendo aos direitos humanos positivados no plano 

nacional interno.  

Como se sabe, os direitos fundamentais constituem as posições jurídicas concernentes às 

pessoas que foram, por seu conteúdo e importância, integradas ao texto da Constituição e, 

portanto, retiradas da esfera de disponibilidade dos poderes constituídos, bem como aqueles 

que possam lhes ser equiparados, por sua substância e significado, agregando-se à Constituição 

material, tendo, ou não, assento na Constituição formal17.  

Quanto aos direitos trabalhistas, a Constituição Federal de 1988 os garantiu no seu art. 7º, 

sendo considerado direito fundamental social, de cunho prestacional. Assim, encontram-se 

inseridos como cláusulas pétreas, não podendo ser objeto de emenda constitucional que sequer 

tenda a aboli-los ou restringi-los. 

Há quem sustente, entretanto, uma interpretação restritiva dos direitos fundamentais, 

defendendo a ideia de que apenas os direitos e garantias individuais previstos no art. 5º, da 

CRFB, estão abrangidos no rol das cláusulas pétreas previsto no art. 60, §4º, IV, da CF/88. 

Nessa direção, os direitos sociais, os de nacionalidade e os políticos não estariam protegidos 

pela outorga conferida pelas cláusulas pétreas e, consequentemente, poderiam ser objeto de 

emenda constitucional18.  

Os direitos trabalhistas, nesta perspectiva, não poderiam, em hipóteses alguma, ser 

considerados como direitos fundamentais, haja vista não poderem ser equiparados aos direitos 

de liberdade do art. 5º. Argumentam, ainda, que, se o Constituinte efetivamente tivesse tido o 

propósito de inserir os direitos sociais com a cláusula de intangibilidade, ele o teria feito, ou 

nominando expressamente esta categoria de direitos no art. 60, §4º, IV, da CF/88, ou referindo-

se de maneira genérica a todos os direitos e garantias fundamentais, mas não apenas aos direitos 

e garantias individuais19’20. 

                                                           
17 SARLET, Ingo. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na 

perspectiva constitucional. 12. ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p. 78. 
18 LOPES, Maurício Antonio Ribeiro. Poder constituinte reformador: limites e possibilidades da revisão 

constitucional brasileira. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, p. 182. 
19 SARLET, Ingo. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na 

perspectiva constitucional. 12. ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p. 440-441. 
20 Essa concepção literal vai de encontro a alguns argumentos que foram sintetizados por Ingo Sarlet “[...] a) a 

Constituição brasileira não traça qualquer diferença entre os direitos de liberdade (de defesa) e os direitos sociais, 

inclusive no que diz com eventual primazia dos primeiros sobre os segundos; b) os partidários de uma exegese 

conservadora e restritiva em regra partem da premissa deque todos os direitos sociais podem ser conceituados 

como direitos a prestações materiais estatais, quando, em verdade, já se demonstrou que boa parte dos direitos 

sociais são equiparáveis, no que diz com sua função precípua e estrutura jurídica, aos direitos de defesa; c) para 

além disso, relembramos que uma interpretação que limita o alcance das “cláusulas pétreas” aos direitos 

fundamentais elencados no art. 5º da CF acaba por excluir também os direitos de nacionalidade e os direitos 

políticos, que igualmente não foram expressamente previstos no art. 60, §4º, inc. IV, de nossa lei Fundamental”. 



19 
 

Ocorre que, considerando o art. 7º da CF/1988 como um direito fundamental social, a 

relação de emprego constitui a modalidade de trabalho que garante a valorização do trabalho e 

a dignidade da pessoa humana. Ademais, a ordem econômica é fundada na valorização do 

trabalho, e tem como um de seus princípios a busca do pleno emprego, consoante o art. 170, 

VIII, da CRFB. Como se verá a seguir, entretanto, já se fala em novas facetas de emprego e de 

trabalho.  

Pode-se afirmar que a atualidade é marcada pela crise do Direito do Trabalho, 

notadamente em razão das ideias defendidas pelo neoliberalismo e pela globalização. 

Corroborando esse período turbulento, há um intenso avanço tecnológico, com interligação dos 

mercados mundiais por meio da globalização, bem como a efetiva atuação mundial das 

empresas transnacionais, onde as crises econômicas e o desemprego ocasionaram que as 

relações de trabalho se modificassem, surgindo outras modalidades de prestação de serviços, 

distintas do modelo de relação de emprego definida nos arts. 2º e 3º, da CLT, por exemplo, a 

terceirização. 

Mauricio Godinho Delgado21, ao tratar acerca dos argumentos do neoliberalismo, 

sintetiza que, para essa corrente, “[...] o trabalho teria se tornado desimportante na estrutura e 

na dinâmica do novo capitalismo, sendo que o emprego, a tradicional e dominante fórmula de 

trabalho nesse sistema, teria decaído para inevitável anacronismo”. 

Destarte, as novas modalidades de relação de trabalho não se submetem ao modelo 

tradicional de relação de emprego. Assim, o Direito do Trabalho precisa de uma reorganização 

e de uma restruturação para poder proteger efetivamente o trabalhador. Nesse ínterim, Jefferson 

Ramos Brandão22 disserta sobre o tema: 

 

[...] a maleabilização dos conceitos dos arts. 2º e 3º da CLT, conforme cada caso 

específico, e a utilização prática dos princípios que regem o Direito Laboral, poderão 

orientar as atitudes dos intérpretes, que devem evitar uma concepção puramente 

economista do contrato individual do trabalho, garantindo a consagração do 

trabalhador como ser humano e como cidadão. 

 

Não obstante esse ramo do Direito necessite de uma renovação, deve-se ter em mente a 

noção de que o Direito do Trabalho se constitui como disciplina autônoma, que, de acordo com 

                                                           
SARLET, Ingo. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva 

constitucional. 12. ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p. 441. 
21 DELGADO, Mauricio Godinho. Capitalismo, trabalho e emprego: entre o paradigma da destruição e os 

caminhos da reconstrução. 3.ed. rev. e ampl. São Paulo: LTr, 2017, p. 34.  
22 BRANDÃO, Jefferson Ramos. Contrato de trabalho na sociedade pós-industrial e a necessidade de revisão dos 

requisitos da relação de emprego. In: Direito do Trabalho contemporâneo: flexibilização e efetividade. 

DALLEGRAVE NETO, José Affonso (Coord.). São Paulo: LTr, 2013, p. 64. 
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Manuel Alonso Olea23 “[...] surgiu e se fundamenta sobre a existência, como realidade social, 

generalizada e básica para a vida em sociedade, do trabalho produtivo, livre e por conta alheia”. 

Complementa Francisco Meton Marques de Lima24, ao expressar que “[...] o objetivo 

último de criação desse ramo do Direito foi salvar o capitalismo, ou seja, adaptar as relações de 

trabalho ao neocapitalismo, de maneira que se mantém calado o operário e subsistente o atual 

sistema econômico”. 

Assim, o Direito do Trabalho contemporâneo ainda está em fase de sedimentação, pois é 

preciso regular as novas figuras contratuais de trabalho surgidas, mas sempre conservando a 

ideia de que esse ramo do Direito possui princípios e normas que tutelam o trabalho humano 

livre, prestado por conta alheia, recebendo em troca uma remuneração, devendo ser realizado 

com respeito e consideração à pessoa humana do trabalhador.  

 

2.2 O neoliberalismo e o surgimento de novas relações de trabalho 

 

Cabe salientar que as mudanças na organização do trabalho não são de hoje e podem ser 

detectadas desde o século XVIII, quando a produção manual, a sociedade ruralista e o 

humanismo foram superados com a produção em massa, a sociedade urbana e o racionalismo. 

A ideia de então tinha por base ser a empresa como um conjunto de partes independentes, 

desenhadas em uma sequência específica e baseada em pontos definidos de rigidez e 

resistência25.  

Nessa perspectiva, Frederick Winslow Taylor, nas últimas décadas do século XIX, 

desenvolveu uma teoria que abordava de modo sistemático as incertezas ensejadas pelo 

trabalho, objetivando controlar o fator humano de produção, realizando a separação entre o 

trabalho mental e o físico e a fragmentação das tarefas e, por conseguinte, o reduzindo a um 

objeto do processo de produção. Essa ideia tinha a finalidade de situá-lo em uma posição mais 

próxima de outros fatores de produção, como máquinas, equipamentos e ferramentas, logo, 

tendente a ser alvo de manipulação ou maleabilidade26. 

A teoria tayloriana aplicava as técnicas de Engenharia na Administração das empresas e, 

ao serem administradas como máquinas, fixavam metas e estabeleciam meios de atingi-las, com 

                                                           
23 OLEA, Manuel Alonso. Introdução ao Direito do Trabalho. Porto Alegre: Sulina, 1969, p. 177. 
24 LIMA, Francisco Meton Marques de. Os princípios de Direito do Trabalho na lei e na jurisprudência. 2.ed. 

rev. e ampl. São Paulo: LTr, 1997. P. 188. 
25 WOOD JUNIOR, Thomaz. Fordismo, toyotismo e volvismo. In: WOOD JUNIOR, Thomaz (Coord.). Mudança 

Organizacional. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008, pp. 231-232. 
26 DIAS, Reinaldo. Sociologia das organizações. 2.ed.rev.e ampl. São Paulo: Atlas, 2012, p.73. 
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a sujeição a fatores racionais, claros e eficientes, determinando as tarefas a serem realizadas e 

controlando toda a organização empresarial. Portanto, a organização do trabalho era mecânica 

e detalhada27. 

Ademais, referida teoria defendia a ideia de que os trabalhadores aprendem os detalhes 

de suas atividades pela observação, e que há vários modos de realizá-las. Assim, seria preciso 

fazer uma análise científica para descobrir a maneira mais eficiente de prestá-las. A conclusão 

sobre o modo mais diligente de prestar os serviços representa um esforço para reorganizar o 

processo de produção, de tal modo que o trabalho humano seja inserido nesse processo como 

parte de uma máquina, devendo o trabalhador se conformar em um lugar cientificamente 

determinado para desempenhar sua tarefa28. 

Portanto, o sistema desenvolvido por Taylor objetivava disciplinar o fator trabalhador na 

produção, tentando diminuir suas incertezas no processo, e envolvia a passagem de quatro 

passos básicos. O primeiro é o desenvolvimento de uma ciência para cada elemento do processo 

de trabalho por meio de regras rígidas, padronizadas e perfeitas, sujeitas a análise científica. Já 

o segundo corresponde ao dever da administração de selecionar o trabalhador e os instrumentos. 

O terceiro elemento é a cooperação, pois o gerente deveria cooperar com os trabalhadores para 

averiguar se a prestação de serviços está sendo bem desenvolvida. Por fim, o quarto corresponde 

a manter uma divisão igual de trabalho e a responsabilidade entre a administração e o 

trabalhador29.  

Corroborando esse sistema, Henry Ford, no início do século XX, inseriu conceitos de 

produção em massa na indústria automobilística, por meio da utilização de uma cadeia de 

montagem, conseguindo que houvesse uma redução dos custos e, ao mesmo tempo, o aumento 

no volume produzido, a melhoria na qualidade dos produtos, a maior produtividade, a atenuação 

do esforço humano e a diminuição do tempo de preparação das máquinas. Estas executavam 

apenas uma tarefa por vez, situadas em sequência lógica, e o trabalhador exercia somente uma 

atividade, não possuindo uma perspectiva de carreira e tendendo a uma incapacidade total30. 

Essa modalidade de organização do trabalho foi constituída pela instalação de uma esteira 

de montagem, e o seu ritmo era definido pela circulação do objeto. Havia uma produção 

massiva de produtos homogêneos e dos insumos intermediários, bem como existia uma máxima 

                                                           
27  WOOD JUNIOR, Thomaz. Fordismo, toyotismo e volvismo. In:WOOD JUNIOR, Thomaz (Coord.). Mudança 

Organizacional. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008, pp. 231-232. 
28 DIAS, Reinaldo. Sociologia das organizações. 2.ed.rev.e ampl. São Paulo: Atlas, 2012, p.74. 
29 DIAS, Reinaldo. Sociologia das organizações. 2.ed.rev.e ampl. São Paulo: Atlas, 2012, pp.74-75. 
30 WOOD JUNIOR, Thomaz. Fordismo, toyotismo e volvismo. In:WOOD JUNIOR, Thomaz (Coord.). Mudança 

Organizacional. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 233. 
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integração vertical da empresa, sem utilizar a terceirização, e ocorria o contínuo funcionamento 

da cadeia de montagem, estabelecendo relações indiretas com os clientes por via de 

intermediários. Tinham estes sob sua responsabilidade os estudos de marketing e elaboravam 

as estratégias de comercialização dos produtos. Além disso, verificava-se o predomínio de 

inovações incrementais de processos em detrimento da criação de produtos31.  

Ocorre, no entanto, que o seu grande impasse foi o fato de não ter noção de como 

gerenciar globalmente a empresa, sem a centralização de todas as decisões, por um processo 

burocrático. Esse obstáculo foi resolvido por Alfred Sloan, da General Motors, que 

implementou um sistema rígido de controle, por meio de um modo de convivência do sistema 

de produção em massa com a necessidade de gerenciar uma organização gigantesca e 

multifacetada. Esse sistema, então, cumpriu perfeitamente sua função, por décadas, fazendo 

com que empresas estadunidenses dominassem o mercado de automóveis32.  

Nesse sentido, as primeiras décadas do século XX foram marcadas pela alta 

produtividade, ocasionando o surgimento de grandes fábricas estimuladas pelas teorias de 

Taylor, combinadas com a utilização da linha de montagem de Henry Ford. Estas ideias foram 

disseminadas para vários ramos industriais, mediante a prestação de serviços pelos 

trabalhadores altamente especializados e repetitivos, tornando, por conseguinte, o modelo a ser 

seguido33. 

Nesse período, o processo produtivo resultava da fusão da produção em série fordista com 

o controle temporal taylorista, o que possibilitava a separação visível da elaboração e da 

execução. 

Assim, a organização do trabalho consistia em uma ação mecânica e repetitiva, realizada 

por trabalhadores em massa (mass workers), mediante uma produção homogênea e de acordo 

com os padrões preestabelecidos pelas fábricas. Todo o processo produtivo era verticalizado, 

controlando-se desde a matéria-prima até a efetiva conclusão do produto final, funcionando de 

maneira rígida, segundo objetos estabelecidos de modo descendente, com poucas possibilidades 

de alterações, o que ocasionava a pouca variação das peças e dos bens produzidos, permitindo 

uma economia de escala e de massa. Esse modelo permitiu que as empresas formassem grandes 

conglomerados, com o intuito de evitar a concorrência, diminuindo os riscos, bem como 

                                                           
31 DIAS, Reinaldo. Sociologia das organizações. 2.ed.rev.e ampl. São Paulo: Atlas, 2012, pp.85-88. 
32 WOOD JUNIOR, Thomaz. Fordismo, toyotismo e volvismo. In:WOOD JUNIOR, Thomaz (Coord.). Mudança 

Organizacional. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 234. 
33 REICH, Robert B. Supercapitalismo: como o capitalismo tem transformado os negócios, a democracia e o 

cotidiano. Traduzido por Afonso Celso da Cunha Serra. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008, p. 17. 
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possibilitou a constituição do pleno emprego, com duráveis contratos e com prazo 

indeterminado, conferindo uma segurança pelo menos inicial ao trabalhador34. 

Ocorre, no entanto, que, em 1955, esse modo de produção começou a entrar em declínio 

em razão do surgimento de grandes fabricantes de veículos na Europa que, apesar de aplicarem 

os mesmos princípios, os adequou aos pedidos dos consumidores. Igualmente, os trabalhadores 

passaram a reivindicar com maior frequência melhorias salariais e questionar as jornadas de 

trabalho, sendo que a crise do petróleo nos anos de 1970, o advento de novas tecnologias, o 

recuo do consumo gerado pela crise do capitalismo, dentre outros fatores, colocaram em 

colapso tal modelo de administração e organização do trabalho35.  

Em razão disso, as organizações empresariais tiveram que adotar um modelo de produção 

flexível, o que acarretou o surgimento de propostas que defendiam a criação de pequenas e 

médias empresas em um determinado território, bem como a adoção de mudanças nas grandes 

corporações, tornando-as mais adaptáveis e rápidas nas conformações com as exigências do 

ambiente global. Este conjunto de propostas passou a ser conhecido como modo de produção 

flexível ou pós-fordista, e permitiu o surgimento da terceirização, que será abordado 

posteriormente36.  

Nessa direção, com vistas a conseguir retomar a reprodução do capital produtivo, foi 

reformulada a organização do ciclo reprodutivo do capital, ou seja, reestruturando-o, por meio 

da implementação de técnicas de flexibilização no processo produtivo. Assim, foram adotados 

novos métodos gerenciais, baseados na produção enxuta, combinando novas técnicas gerenciais 

com a utilização de máquinas cada vez mais sofisticadas e tecnológicas, além da aplicação de 

menores recursos e mão de obra37. 

O modelo de produção enxuta, ou toyotista, então, fez com que fosse reavaliada a gestão 

da empresa, ou seja, se modificou o processo de negócios, pois se alteraram as técnicas de 

administração, a atuação dos gerentes e dos trabalhadores, os valores e as crenças, além dos 

procedimentos de controle. As empresas se reformularam, diminuíram as estruturas piramidais 

de organização e descentralizaram a tomada de decisão ao nível das equipes de trabalho38. 

                                                           
34 OLIVEIRA, Christiana d’Arc Damasceno. (O) Direito do Trabalho contemporâneo: efetividade dos direitos 

fundamentais e dignidade da pessoa humana no mundo do trabalho. São Paulo: LTr, 2010, pp. 31-32. 
35 WOOD JUNIOR, Thomaz. Fordismo, toyotismo e volvismo. In: Mudança Organizacional. WOOD JUNIOR, 

Thomaz (Coord.). 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 235. 
36 DIAS, Reinaldo. Sociologia das organizações. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2012, p.118. 
37 CHIARELLI, Carlos Alberto. Temas contemporâneos na sociedade do trabalho. São Paulo: Ltr, 2007, pp. 

276-277. 
38 CHIARELLI, Carlos Alberto. Temas contemporâneos na sociedade do trabalho. São Paulo: Ltr, 2007, pp. 
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Essa nova modalidade de organização da produção contrapôs-se ao modelo fordista, 

baseando-se na flexibilidade dos processos de trabalho, mercados, produtos e padrões de 

consumo. Outrossim, favoreceu o surgimento de outros setores de produção, como distintas 

maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e altas taxas de inovação 

comercial, tecnológica e organizacional39.  

De igual modo, as políticas neoliberais defendidas por Margareth Thatcher, desde 1979 

na Inglaterra e, nos Estados Unidos, desde o Governo de Reagan, aliadas ao fracasso do 

socialismo com a extinção da União Soviética, o surgimento de estados nacionais, a queda do 

muro de Berlim e a unificação da Alemanha trouxeram repercussões em diversas áreas da 

Economia, da Política e do Direito, ocasionando o surgimento de outras conformações de 

relação de trabalho. 

Imperioso é mencionar o fato de que o neoliberalismo, de acordo com Nathalie de Paula 

Carvalho40 “[...] consiste em um conjunto de ideias políticas e econômicas capitalistas que 

defende a mínima participação estatal nos rumos da economia de um país [...]”. Igualmente, 

sustenta a ideia do Estado mínimo para se tornar eficiente e desburocratizado, bem como prega 

a abertura da economia para a entrada de capital internacional com o objetivo de atingir o 

desenvolvimento econômico. Norberto Bobbio41 leciona “frise-se que por neoliberalismo pode 

ser entendido como uma defesa intransigente da liberdade econômica, da qual a liberdade 

política é apenas um corolário”. 

Esse autor entende que o Estado será considerado mais liberal quando forem reduzidos 

os seus poderes e, consequentemente, quanto mais ampla for a esfera da liberdade negativa. O 

liberalismo, então, constitui a doutrina na qual a conotação positiva cabe ao termo “liberdade”, 

tendo como consequência de que uma sociedade será melhor quando for mais extensa a esfera 

da liberdade e restrita a do poder42. 

Nessa esteira, o liberalismo é a doutrina do “Estado mínimo”, nas lições Norberto 

Bobbio43 “[...] Ao contrário dos anarquistas, para quem o Estado é um mal absoluto e, deve, 

                                                           
39 HARVEY, David. Condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural. Tradução: 

Adail Ubirajara Sobral e Maria Stela Gonçalves. 25. ed. São Paulo: Loyola, 2014, p.140. 
40 CARVALHO, Nathalie de Paula. A teoria econômica da propriedade no neoliberalismo. Uni7. Disponível em: 

<http://www.uni7.edu.br/periodicos/index.php/revistajuridica/article/view/146/169>. Acesso em: 02 out. 2018. p. 

204. 
41 BOBBIO, Norberto. Liberalismo e democracia. NOGUEIRA, Marco Aurélio (tradutor). 6.ed. São Paulo: 

Brasiliense, 1994, p. 87. 
42BOBBIO, Norberto. Liberalismo e democracia. NOGUEIRA, Marco Aurélio (tradutor). 6.ed. São Paulo: 

Brasiliense, 1994, p. 89. 
43BOBBIO, Norberto. Liberalismo e democracia. NOGUEIRA, Marco Aurélio (tradutor). 6.ed. São Paulo: 

Brasiliense, 1994, p. 89. 
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pois, ser eliminado, para o liberal o Estado é sempre um mal, mas é necessário, devendo, 

portanto, ser conservado embora dentro de limites os mais restritos possíveis”. Portanto, a ideia 

de Estado mínimo é o modelo mais adequado economicamente, pois qualquer outro Estado é 

imoral.  

Em termos atuais, pode-se dizer que a participação do Estado deve considerar a 

globalização, um movimento transformador, complexo, que interliga mundialmente as pessoas, 

as organizações e comunidades situadas em locais distintos, em razão do avanço tecnológico 

nos setores de transportes e das comunicações, retirando as barreiras artificiais que obstam o 

fluxo de bens, pessoas, capitais, serviços e conhecimentos por meio das fronteiras. Este 

fenômeno faz com que as atuações global e local sejam complementares, redimensionando o 

espaço e o tempo na sociedade44. Corroborando esse entendimento, Mauricio Godinho 

Delgado45 leciona: 

 

A globalização traduz-se não somente como fase do capitalismo, mas, também, como 

processo, na medida em que tende a afetar, hoje, de maneira direta ou indireta, as 

realidades econômicas (e, ainda, sociais, políticas e culturais) nos diversos segmentos 

da terra. Fase e processo que demarcam significativamente o presente período vivido 

pelo sistema econômico-social gestado nos séculos XVII e XVIII na Europa ocidental, 

atingindo, de um modo ou de outro, as diversas sociedades e economias nacional ou 

regionalmente estruturadas ao longo do mundo.  

 

Dessa maneira, a ideologia neoliberal faz com que seja possível e justificada a circulação 

livre do capital estrangeiro pelo mundo, fazendo com que as empresas atuem em diversos países 

ao mesmo tempo, reorganizando o mercado em geral e, por conseguinte, alterando o modo de 

prestação de serviços em escala mundial.  

Isso ocorre em virtude da atuação transnacional das empresas que objetivam alcançar 

constantemente melhores condições para a produção e auferir maior competitividade, bem 

como reduzir os seus custos operacionais. Estas organizações escolhem os países onde os bens 

serão produzidos, diminuindo os custos de sua produção, utilizando a informática, os meios de 

comunicação e o transporte interligados em escala global. Com isso, criam-se regras de 

aplicação mundial para a produção e, por conseguinte, ensejam alterações no mercado de 

trabalho, por meio do surgimento de normas que flexibilizam as regras de Direito do Trabalho, 

                                                           
44 TOMAZETTE, Marlon. Direito societário e globalização: rediscussão da lógica público-privada do Direito 

Societário diante das exigências de um mercado global. São Paulo: Atlas, 2014, p. 2. 
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caminhos da reconstrução. 3.ed. rev. e ampl. São Paulo: LTr, 2017, p. 16. 
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com o intuito de haver uma integração das empresas na economia mundial, bem como meio de 

preservação dos postos de trabalho46. 

Nessa esteira, as modificações no processo produtivo, as recentes crises econômicas 

ocorridas em vários países, bem como, no Brasil, o desemprego, o pagamento de salários baixos 

e o aumento da informalidade constituem reflexos da globalização da economia e da política 

neoliberal, os quais concorrem para a fase atual de crise do Direito do Trabalho.  

A política neoliberal, nesse sentido, almeja auferir maiores níveis econômicos, aumentar 

a incidência do capital estrangeiro e diminuir as obrigações sociais ditadas pelo Welfare State. 

Por outro lado, há um rápido avanço tecnológico, modificando constantemente o modo de 

produção, exigindo da pessoa do trabalhador diversas habilidades, conhecimentos em distintas 

áreas e muita criatividade para ter aptidão de permanecer no mercado de trabalho em constante 

mutação47.  

Em decorrência desse quadro, os ideais neoliberais começaram a ganhar força por meio 

da difusão de ideias flexibilizadoras e desregulamentadoras das normas de Direito do Trabalho, 

sustentando que a diminuição, ou a supressão, das obrigações dos empregadores e dos encargos 

sociais constitui hipótese de ampliação dos postos de trabalho e, consequentemente, enseja a 

diminuição do número de desempregados48.  

Portanto, o pensamento básico da política neoliberal objetiva reduzir ou excluir as normas 

de Direito Público previstas nesse ramo do Direito, retirando o seu caráter impositivo e 

defendendo o ponto de vista de que a contratação da prestação de serviços seja realizada com 

fulcro na liberdade contratual das partes. Confere-se, com efeito, aos contratantes, um maior 

campo de estipulação das cláusulas na contratação da força de trabalho. Nesse sentido, Maria 

Margareth Garcia Vieira disserta49: 

 

[...]Essa política flexibilizadora e/ou desregulamentadora se dá justamente para 

atender às determinações de um processo globalizador que promete consequências 

benéficas e prosperidade, permite que os países participem das grandes inovações 

tecnológicas, abre as fronteiras para os investimentos, para os financiamentos, para o 

comércio internacional em troca do afastamento do Estado das questões trabalhistas e 

sociais. 

 

                                                           
46 VIEIRA, Maria Margareth Garcia. A globalização e as relações de trabalho. Curitiba: Juruá, 2000, p. 52. 
47 VIEIRA, Maria Margareth Garcia. A globalização e as relações de trabalho. Curitiba: Juruá, 2000, p. 57. 
48 VIEIRA, Maria Margareth Garcia. A globalização e as relações de trabalho. Curitiba: Juruá, 2000, p. 63. 
49 VIEIRA, Maria Margareth Garcia. A globalização e as relações de trabalho. Curitiba: Juruá, 2000, p. 63. 
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Nessa direção, os países realizam ajustes na legislação trabalhista, adotando as 

determinações das empresas transnacionais, que objetivam regras mais favoráveis sobre a 

contratação da prestação de serviços. 

Hoje, efetivamente, os Estados elaboram constantes modificações nas normas trabalhistas 

vigentes, flexibilizando-as ou desregulamentando setores ou atividades, sob a justificativa de 

solucionar o desemprego, mas, na verdade, buscam se adequar às normas ditadas pela 

globalização da economia e pela política neoliberal. 

Saliente-se o fato de que a flexibilização das normas trabalhistas e a sua 

desregulamentação constituem conceitos distintos.  

A primeira é o permissivo legal para que as relações entre empregado e empregador 

possam ser apreciadas de modo diverso do contrato de trabalho, bem como possibilita que os 

problemas oriundos desse contrato possam ensejar soluções diversas das regras tradicionais da 

CLT50.  

Portanto, a flexibilização acarreta a suavização da rigidez de dado objeto, em razão das 

alterações sociais, econômicas e políticas por que passa a sociedade contemporânea, podendo 

ocorrer no sentido de ampliar e otimizar campos e direitos, e não diminuí-los, consoante a parte 

final do caput do art. 7º da CF/1988: “[...] além de outros que visem à melhoria de sua condição 

social”, afastando a aplicação da flexibilização in pejus, que ocasiona despojamento de direitos. 

A sua aplicação, pois, na seara laboral, deve ser entendida como a harmonização ou o 

ajustamento de condições no trabalho ou normas laborais, mediante a produção de normas 

autônomas ou heterônomas51. 

Por sua vez, a desregulamentação supõe a não intervenção estatal nas relações de trabalho, 

possibilitando a atuação do princípio da autonomia privada, sem limites legais. Assim, as 

condições de trabalho seriam estipuladas livremente, de acordo com as leis de mercado52.Seria, 

pois, a eliminação de direitos antes previstos em sede normativa, ensejando a falta de normas 

ou de regras de organização quanto à matéria53. 

Com efeito, percebe-se que, na flexibilização dos direitos, ainda há normas de proteção 

do trabalho, porém se permite um campo maior de liberdade das partes nas cláusulas contratuais 

no que tange à jornada, aos salários, aos períodos de descanso, dentre outros. Verifica-se, então, 
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fundamentais e dignidade da pessoa humana no mundo do trabalho. São Paulo: LTr, 2010, p. 147. 
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que ocorre uma progressiva diminuição ou nova conformação de direitos em contrapartida da 

salvaguarda do emprego, o qual constitui o meio de subsistência seu e de sua família. 

Coadunando esse entendimento, Arnaldo Sussekind leciona54: 

 

A flexibilização, ao contrário da desregulamentação, pode se harmonizar com os 

fundamentos e as finalidades do Direito do Trabalho e com os instrumentos de que se 

vale para a consecução da justiça social. Relevante é, porém, que respeite a geopolítica 

e as condições sócio-econômicas do respectivo país, assim como a tradição do Direito 

nacional. 

 

É oportuno mencionar o fato de que a flexibilização, além de poder ser classificada em in 

melius e in pejus, pode ser diferenciada em interna e em externa. A primeira ocorre no âmago 

do contrato de emprego, em razão de alterações ou modificações realizadas com o intuito de 

ampliar ou precarizar direitos. Já a segunda pode sobrevir no ingresso do trabalhador por meio 

de contratos precários ou contratações atípicas, com pouca ou nenhuma proteção, como, por 

exemplo, subcontratos, terceirização e contratos temporários etc.; ou, na saída, que corresponde 

às modalidades de extinção do contrato, mediante a facilitação da dispensa, a ampliação de 

justas causas, a diminuição do valor indenizatório etc. Outrossim, há também a distinção feita 

entre flexibilização heterônoma e autônoma ou pactuada, que ocorre pela atuação dos agentes 

sociais, mediante negociação coletiva, com a intervenção do sindicato, ou por acordo 

individual, e aquela acontece em virtude da modificação da legislação ou da jurisprudência55.   

Com efeito, a Constituição Federal de 1988 permite a flexibilização dos direitos 

trabalhistas, por meio de negociação coletiva ou de acordo individual celebrado entre o 

trabalhador e o empregador, em seu art. 7º, VI, XIII e XIV, que tratam, respectivamente, da 

irredutibilidade salarial; da duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e 44 

semanais, facultadas a compensação de horários e a redução da jornada; e a duração de trabalho 

de seis horas para o labor realizado em turnos ininterruptos de revezamentos, bem como 

reconhece as convenções e acordos coletivos de trabalho, consoante o inciso XXVI do seu 

dispositivo citado.  

As alterações na CLT, nas Leis n. 6.019/1974, n. 8.036/1990 e n. 8.212/1991, que cuidam, 

respectivamente, do trabalho temporário, do FGTS e do custeio da Seguridade Social, já 
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buscavam diminuir a intervenção estatal nas relações de trabalho e, ao mesmo tempo, garantir 

a autonomia privada das partes. 

Nessa direção, foram editadas as Leis n. 13.429/2017 e n. 13.467/2017, que alteraram a 

legislação infraconstitucional, flexibilizando as normas trabalhistas no ordenamento jurídico 

pátrio com o intuito de adequar a legislação às novas relações de trabalho e, ao mesmo tempo, 

ajustar as normas defendidas pelas políticas neoliberais e pela globalização. 

O contexto atual demonstra que o Direito do Trabalho está sendo objeto de muitas críticas, 

havendo até quem pregue a sua extinção, postulando a ideia de que as relações entre o 

empregador e os trabalhadores devem ser reguladas pelo princípio da liberdade contratual. 

Ocorre que o valor social do trabalho constitui fundamento do Estado Democrático de 

Direito e, por conseguinte, é possível que haja flexibilização de normas trabalhistas, mas deve 

analisar se há compatibilidade com CF/1988, que se encontra no ápice do ordenamento jurídico 

e irradia seus efeitos nas demais normas infraconstitucionais. No próximo segmento, analisa-se 

a terceirização, nova modalidade de relação de trabalho e, em seguida, examina a sua relação 

com o desenvolvimento empresarial. 

 

2.3 Terceirização trabalhista: nova modalidade de relação de trabalho 

 

A terceirização trabalhista consiste na delegação da execução de atividades, antes 

exercida pela tomadora de serviços, para empresa prestadora de serviços especificados. Logo, 

compreende uma modalidade da gestão de pessoas utilizada pelas organizações.5657 Nas lições 

de Mauricio Godinho Delgado58 “[...] a fórmula da terceirização trabalhista permite a 

desconexão entre a relação socioeconômica de real prestação laborativa e o vínculo 

empregatício do trabalhador com o próprio tomador de seus serviços”.  

Esse instituto foi criado objetivando que as empresas obtivessem maior flexibilidade, 

competitividade e lucratividade no mercado cada vez globalizado, bem como almeja a redução 

de custos, pois estes deixam de ser fixos e passam a ser variáveis, a fim de atingir melhores 
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níveis no processo produtivo, haja vista a empresa se dedicar na aplicação e desenvolvimento 

de tecnologia e na criação de produtos59.  

Igualmente, pode ser alternativa para o combate do desemprego na sociedade advindo 

com as crises econômicas. Constituindo-se, então, na “[...] mais intensa das facetas do processo 

de flexibilização das formas de contratação do trabalhador”, de acordo com Lawrence Estivalet 

de Mello e Maria Vitória Costaldello Ferreira60. Segundo Ophir Cavalcanti Junior:61 

 

Sua finalidade principal, portanto, é otimizar a produção, a qualidade, o lucro e a 

competitividade, mediante um processo de horizontalização das atividades tidas como 

dispensáveis, simplificando-se a estrutura organizacional, a fim de que as empresas 

possam concentrar seus esforços na melhor metodologia para obtenção do produto 

objeto de sua atividade final. 

 

Essa modalidade de relação de trabalho pode se expressar em duas modalidades – interna 

e externa –, consoante as lições defendidas por Márcio Túlio Viana. Na primeira, a empresa 

utiliza trabalhadores alheios em algumas de suas atividades, tal como: quando uma empresa de 

confecção terceiriza os serviços de conservação e limpeza, logo a empresa contratada não 

produz ou comercializa, a não ser o próprio serviço dos trabalhadores. Na segunda, a empresa 

delega os serviços, bem como as etapas de seu ciclo produtivo, por exemplo, quando uma 

organização descarta para outra parte da fabricação de seu produto. Esse modelo iniciou-se com 

a indústria de automóveis no século XX e se estende para quase todos os ramos empresariais62. 

Dessa maneira, Márcio Túlio Viana63 leciona que a terceirização interna ocorre quando 

“[...] a empresa tomadora vai se apropriando do trabalho dos terceirizados à proporção em que 

eles o executam. Aproveita a força de trabalho do mesmo modo que faria se os tivesse 

contratado como empregados seus”. Essa modalidade orientou a criação da Súmula n. 331 pelo 

C. TST, bem como inspirou a nova hipótese de terceirização disciplinada pela Lei n. 

13.429/2017. Lado outro, o referido autor64 explica que “[...] a terceirização externa lembra o 

trabalho por conta própria. Uma empresa contrata a outra, mas o que lhe interessa é o produto 

final. Por isso, só ao término da produção passa a ter propriedade sobre ele”.    
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Frise-se que esse instituto não constitui fenômeno isolado, mas há todo um conjunto de 

tendências que convergem em sua direção, mormente os ideais neoliberais e a globalização, 

haja vista tanto os objetos produzidos, quanto as empresas buscam serem voláteis e versáteis, a 

fim de reduzir os custos e riscos constantes da variação do mercado. 

Oportuno é registrar o fato de que a terceirização começou a ser aplicada no período da 

II Grande Guerra Mundial, pois a indústria armamentista percebeu que estava sobrecarregada 

com o aumento da demanda e entendeu que poderia contratar outras empresas, delegando 

serviços a terceiros, com a finalidade de dar suporte ao excessivo aumento de sua produção de 

armas65.  

Esse fenômeno, a seu turno, no Brasil, começou a ser utilizado pelas empresas em 1950, 

por meio das multinacionais que objetivavam se preocupar com a essência de seu negócio, 

terceirizando as suas atividades secundárias, possuindo como principal exemplo a indústria 

automobilística. 

Nesse período, diversos diplomas legais foram editados, permitindo a delegação de certos 

serviços a terceiros, tais como a Lei n. 4.594/1964, que expressamente proibiu a venda do 

seguro direto ao segurado, devendo ser feito por meio de corretor autônomo ou corretora; o 

Decreto-Lei n. 200/1967, que permitiu a terceirização de atividades de conservação e limpeza 

na Administração Pública, a qual, posteriormente, se estendeu para as demais empresas do setor 

privado; a Lei n. 6.019/1974, que possibilitou o trabalho temporário; a Lei n. 7.102/1983, que 

possibilitou que os serviços de vigilância e de transporte de valores no setor financeiro fossem 

delegados a terceiros, dentre outros. Já a CLT não possuía dispositivo acerca desse instituto, 

apenas prevendo os casos de subempreitada em seu art. 455. 

Em razão do uso da terceirização trabalhista em diversos setores do mercado e da ausência 

de legislação disciplinando esse instituto de modo geral, várias ações foram ajuizadas na Justiça 

do Trabalho fazendo com que o TST se pronunciasse sobre o assunto. Inicialmente, a Corte 

Trabalhista firmou entendimento, consolidado na Súmula n. 25666, pela ilegalidade da 

contratação de trabalhadores por empresa interposta, logo formando o vínculo empregatício 

diretamente com o tomador de serviços, salvo nos casos de trabalho temporário e de serviço de 

vigilância. 

                                                           
65 MARTINS, Sergio Pinto. Terceirização no Direito do Trabalho. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p.22. 
66  Súmula nº 256, TST. Disponível em: 

<http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_251_300.html#SUM-256>. Acesso 

em: 27 dez. 2017. 
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Esse entendimento permaneceu em vigor por extenso período, até que o TST editou a 

Súmula n. 33167, trazendo um disciplinamento detalhado acerca da matéria, e fazendo com que 

o Enunciado Sumular n. 256 fosse cancelado em 1994. 

De tal modo, a Súmula n. 331 do TST passou a reger as relações de trabalho nos casos de 

terceirização trabalhista. A jurisprudência consolidada entendia que a contratação de 

trabalhadores por empresa interposta seria ilegal, salvo nos casos de trabalho temporário, não 

formando vínculo com os órgãos da Administração Pública, direta, indireta ou fundacional, 

admitindo o seu uso nas atividades de vigilância e de conservação e limpeza, bem como o de 

serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a 

pessoalidade e a subordinação direta e conferindo a responsabilidade subsidiária do tomador 

nos casos de inadimplemento das verbas trabalhistas devida ao trabalhador pela empresa 

prestadora de serviços. 

Portanto, a terceirização era considerada lícita, quando observasse as hipóteses admitidas 

na jurisprudência consolidada do TST e, por conseguinte, o tomador de serviços respondia 

subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas ao trabalhador terceirizado. Caso esse 

instituto fosse utilizado, por exemplo, em atividade-fim da empresa, seria hipótese de ilicitude, 

configurando fraude trabalhista, sendo considerado nulo de pleno direito, consoante art. 9º, da 

CLT e, por conseguinte, o vínculo trabalhista se configurava com a tomadora de serviços. Nesse 

sentido, a ADC n. 16/2010-DF68, que considerou constitucional o art. 71, §1º, da Lei nº 

8.666/1993, estabeleceu que a Administração Pública tivesse responsabilidade pelos débitos 

trabalhistas nos casos em que não houver fiscalizado os contratos sobre terceirização. 

Oportuno é registrar que a licitude desse instituto se relaciona com a noção do valor social 

do trabalho, ou seja, este não pode ser considerado como mercadoria, em razão da garantia da 

dignidade da pessoa humana, que constitui fundamento do Estado Democrático de Direito. 

Assim, Ingo Sarlet69 leciona:  

 

[...] Como tarefa (prestação) imposta ao Estado, a dignidade da pessoa reclama que 

este guie as suas ações tanto no sentido de preservar a dignidade existente, quando 

objetivando a promoção da dignidade, especialmente criando condições que 

possibilitem o pleno exercício e fruição da dignidade, sendo portanto dependente (a 

dignidade) da ordem comunitária.  

                                                           
67 Súmula nº 331, TST. Disponível em:                                                                                                                      < 

http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_301_350.html#SUM-331>. Acesso em: 

27 dez. 2017. 
68ADC Nº 16/2010 – DF. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=627165>. Acesso em: 02 jan. 2017. 
69 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal 

de 1988. 9. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 58. 
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Nessa direção, o ser humano encontra-se no centro convergente de direitos, porque 

constitui fim em si mesmo, devendo ser o elemento norteador das relações de trabalho e 

empresariais. A dignidade da pessoa humana, então, corresponde a um limite tanto para o 

Estado quanto para a empresa, na proteção do ser humano e, por conseguinte, o direito ao 

trabalho garantido pela Constituição Federal é o digno. Segundo Gabriela Neves Delgado70, 

“[...] apenas o trabalho exercido em condições dignas é tido como instrumento capaz de 

consolidar a identidade social do trabalhador de promover sua emancipação coletiva”.  

 Já no plano internacional, a Organização Internacional do Trabalho considera como um 

de seus princípios fundamentais que o trabalho não pode ser havido como mercadoria, 

consoante a sua Constituição e Anexo71 (Declaração de Filadélfia – 1944). 

 Igualmente, a doutrina da Igreja Católica, por meio da Encíclica Mater et Magistra (item 

18)72, do Papa João XXIII, editada no ano de 1961, estabelece que o trabalho deve ser 

considerado a expressão direta da pessoa humana e não pode ser utilizado como uma 

mercadoria, logo a sua remuneração não pode ser estabelecida apenas pelas leis do mercado. 

Já no ordenamento jurídico pátrio, a terceirização deve observar os parâmetros 

constitucionais. O direito ao trabalho é um direito fundamental social, consoante o art. 6º, da 

Lei Fundamental, bem como o seu art. 7º estabelece os direitos dos trabalhadores urbanos e 

rurais, além de assegurar outros direitos que visem à melhoria de sua condição social. 

Outrossim, o art. 170 da Constituição prescreve que a ordem econômica é fundada na 

valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, visando a assegurar a todos existência 

digna, conforme os ditames da justiça social, observada, em especial, a busca pelo pleno 

emprego. 

Ademais, a CLT rege a relação de emprego, nos termos dos artigos 2º e 3º, em que há os 

seguintes elementos: trabalho realizado por pessoa física, com pessoalidade, onerosidade, não 

eventualidade e com subordinação jurídica.  

                                                           
70 DELGADO, Gabriela Neves. Direito fundamental ao trabalho digno. São Paulo: LTr, 2015, p. 183. 
71CONSTITUIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT) E SEU ANEXO 

(Declaração de Filadélfia). Disponível em:                                                                                                               < 

http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/doc/constituicao_oit_538.pdf >. Acesso em 27 

dez. 2017. 
72 Encíclica Mater et Magistra (item 18). “Dizem respeito, primeiramente, ao trabalho que deve ser considerado, 

em teoria e na prática, não mercadoria, mas um modo de expressão direta da pessoa humana. Para a grande maioria 

dos homens, o trabalho é a única fonte dos meios de subsistência. Por isso, a sua remuneração não pode deixar-se 

à mercê do jogo automático das leis do mercado; pelo contrário, deve ser estabelecida segundo as normas da justiça 

e da eqüidade, que, em caso contrário, ficariam profundamente lesadas, ainda mesmo que o contrato de trabalho 

fosse livremente ajustado por ambas as partes”. Disponível em: <http://w2.vatican.va/content/john-

xxiii/pt/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_15051961_mater.html >. Acesso em: 27 dez. 2017. 
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Portanto, a relação de emprego consiste no vínculo que garante os direitos trabalhistas e 

permite a preservação da dignidade da pessoa humana, logo, assegura os fundamentos que dão 

validade ao Estado Democrático de Direito. 

Com efeito, a terceirização trabalhista pode ser utilizada pelas empresas como um meio 

de alcançar maiores níveis de eficiência, produtividade e competitividade, bem como ser um 

instrumento de redução de custos e alternativa para diminuir o desemprego, porém deve 

observar referidos princípios constitucionais, mormente a dignidade da pessoa humana, a 

valorização do trabalho e a livre iniciativa.73 

Nessa direção, a falta de legislação geral sobre esse instituto, o aumento do seu uso 

desenfreado pelas empresas e a crise econômica vivida por vários países, incluindo o Brasil, 

são fatores que impulsionaram a publicação das Leis n. 13.429/2017 e n. 13.467/2017, que 

alteraram a Lei n. 6.019/1974, admitindo a terceirização trabalhista em qualquer atividade da 

empresa, inclusive em sua atividade principal.  

A Lei n. 13.429/2017 modificou a redação da Lei n. 6.019/1974, porém não trouxe 

mudanças significativas no que se refere ao regime da terceirização trabalhista em geral. Isso 

ocorre porque consagrou a interpretação majoritária acerca das possibilidades e limites jurídicos 

na aplicação desses institutos, que já eram seguidos pelo entendimento consolidado na Súmula 

n. 331, TST.  

Por sua vez, a Lei n. 13.467/2017 incorporou mudanças na gestão normativa da 

terceirização trabalhista no ordenamento jurídico pátrio. Em virtude das recentes alterações por 

que a Lei n. 6.019/1974 passou, setores da doutrina atribuem nova denominação a este diploma 

legal, pois o chamam de Lei do Trabalho Temporário e da Terceirização Trabalhista em Geral74. 

Saliente-se o fato de ter o STF decidido, em 30 de agosto de 2018, que é lícita a 

terceirização em todas as etapas do processo produtivo, seja em atividade-meio ou fim, 

conforme julgamento da ADPF n. 324/DF e o RE n. 958.252/MG, com repercussão geral 

reconhecida, tema n. 72575, em um julgamento realizado em voto apertado tendo sete ministros 

votado a favor e quatro contra a terceirização em atividade fim. 

Igualmente, foi declarada a inconstitucionalidade da Súmula n. 331 do TST por violação 

aos princípios da livre iniciativa e da liberdade contratual, pois o direito de liberdade somente 

                                                           
73GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Terceirização: trabalho temporário, cooperativas de trabalho. 3. ed. 

Salvador: JusPodivm, 2017, pp. 18-19. 
74 DELGADO, Mauricio Godinho; DELGADO, Gabriela Neves. A reforma trabalhista no Brasil: comentários 

às Leis n. 13.467/2017. São Paulo: LTr, 2017, p. 207. 
75 Tema n. 725, Repercussão Geral, de 30 de agosto de 2018: “É licita a terceirização ou qualquer outra forma de 

divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, 

mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 
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pode sofrer restrição por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e 

adequadas ao teste da proporcionalidade, devendo existir uma argumentação sólida para a 

mitigação da liberdade constitucional e, por conseguinte, cabe ao proponente da limitação o 

ônus de demonstrar empiricamente a necessidade e a adequação de providência restritiva. A 

segurança das premissas deve atingir o grau máximo quando embasar restrições expressadas 

fora da legislação, consoante o Informativo n. 91376, sessões de 01 a 30 de agosto de 2018. 

                                                           
76Informativo n. 913, do STF. DIREITO DO TRABALHO – TERCEIRIZAÇÃO Justiça do Trabalho e 

terceirização de atividade-fim. É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas 

jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade 

subsidiária da empresa contratante. Ao fixar essa tese de repercussão geral (Tema 725), o Plenário, em conclusão 

de julgamento conjunto e por maioria, julgou procedente o pedido formulado em arguição de descumprimento de 

preceito fundamental (ADPF) e deu provimento a recurso extraordinário (RE) para considerar a licitude da 

terceirização de atividade-fim ou meio (Informativos 911 e 912). No caso, o pedido de inclusão da ADPF em pauta 

e o reconhecimento da repercussão geral foram anteriores à edição das Leis 13.429/2017 e 13.467/2017. 

Prevaleceram os votos dos ministros Roberto Barroso (relator da ADPF) e Luiz Fux (relator do RE). O ministro 

Roberto Barroso advertiu que, no contexto atual, é inevitável que o Direito do Trabalho passe, nos países de 

economia aberta, por transformações. Além disso, a Constituição Federal (CF) não impõe a adoção de um modelo 

de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias de produção flexíveis, tampouco veda a 

terceirização. O conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria não estabelece critérios e condições 

claras e objetivas que permitam a celebração de terceirização com segurança, de modo a dificultar, na prática, a 

sua contratação. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos 

princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a 

liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. Por si só, 

a terceirização não enseja precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos 

previdenciários. Terceirizar não significa necessariamente reduzir custos. É o exercício abusivo de sua contratação 

que pode produzir tais violações. Para evitar o exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade 

da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à 

contratante observar certas formalidades. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, de 

forma que não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. Porém, na 

terceirização, compete à contratante verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada e responder 

subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias. A 

responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial. A 

decisão na ADPF não afeta os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada. Por sua vez, o ministro 

Luiz Fux consignou que os valores do trabalho e da livre iniciativa são intrinsecamente conectados, em relação 

dialógica que impede a rotulação de determinada providência como maximizadora de apenas um deles. O 

Enunciado 331 (1) da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho (TST) foi considerado inconstitucional por violar 

os princípios da livre iniciativa e da liberdade contratual. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, 

somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao 

teste da proporcionalidade. É necessária argumentação sólida para mitigar liberdade constitucional. Cumpre ao 

proponente da limitação o ônus de demonstrar empiricamente a necessidade e a adequação de providência 

restritiva. A segurança das premissas deve atingir grau máximo quando embasar restrições apresentadas fora da 

via legislativa. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores. Ademais, as leis trabalhistas 

são de obrigatória observância pela empresa envolvida na cadeia de valor, tutelando-se os interesses dos 

empregados. A dicotomia entre a atividade-fim e atividade-meio é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da 

economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível. 

Frequentemente, o produto ou o serviço final comercializado é fabricado ou prestado por agente distinto. 

Igualmente comum, a mutação constante do objeto social das empresas para atender à necessidade da sociedade. 

A terceirização resulta em inegáveis benefícios aos trabalhadores, como a redução do desemprego, crescimento 

econômico e aumento de salários, a favorecer a concretização de mandamentos constitucionais, como a erradicação 

da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais, sem prejuízo da busca do pleno 

emprego. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pelo TST demonstra a insubsistência das 

afirmações de fraude e precarização. A alusão, meramente retórica, à interpretação de cláusulas constitucionais 

genéricas não é suficiente a embasar disposição restritiva ao direito fundamental, motivo pelo qual deve ser 

afastada a proibição [CF, artigos 1º, IV (2); 5º, II (3); e 170 (4)]. É aplicável às relações jurídicas preexistentes à 
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Consoante o Informativo citado, é possível inferir o entendimento do ministro Roberto 

Barroso77 de que a terceirização das atividades-meio ou fim de uma empresa “[...] tem amparo 

nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos 

agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência 

econômica e competitividade”. 

Assim, a regulamentação da terceirização, de modo geral, está, atualmente, na Lei n. 

6.019/1974, com redação dada pelas Leis n. 13.429/2017 e n. 13.467/2017, permitindo a 

aplicação desse instituto em qualquer atividade, inclusive na principal da empresa contratante. 

Malgrado a utilização desse instituto em qualquer atividade, o serviço a ser alvo de 

terceirização deve ser especificado, não se admitindo o seu uso abusivo, bem como a empresa 

contratante há de garantir que haja atividades realizadas por meio do contrato de emprego. 

Nessa direção, o trabalhador terceirizado mantém relação de emprego com a empresa 

prestadora de serviços, pois esta realiza a contratação e dirige a prestação de serviços, que são 

realizados em qualquer atividade da empresa tomadora de serviços.  

                                                           
Lei 13.429/2017 a responsabilidade subsidiária da pessoa jurídica contratante pelas obrigações trabalhistas não 

adimplidas pela empresa prestadora de serviços, bem como a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições 

previdenciárias devidas por esta, mercê da necessidade de se evitar o vácuo normativo resultante da insubsistência 

do Verbete 331 da Súmula do TST. O ministro Alexandre de Moraes sublinhou que a intermediação ilícita de mão-

de-obra, mecanismo fraudulento combatido pelo Ministério Público do Trabalho, não se confunde com a 

terceirização de atividade-fim.Vencidos os ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco 

Aurélio, que julgaram improcedente o pedido formulado na ADPF e negaram provimento ao RE. Para eles, a 

orientação contida no verbete é compatível com a Constituição, adveio da análise do arcabouço normativo da 

época, à luz da Consolidação das Leis do Trabalho, antes da reforma de iniciativa legislativa. O ministro Marco 

Aurélio não se pronunciou quanto à tese.(1) Enunciado 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 6.019, de 3.1.1974). 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 7.102, de 20.6.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-

meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. IV - O inadimplemento das 

obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços 

quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo 

judicial. V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas 

mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 

8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da 

prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das 

obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. VI – A responsabilidade subsidiária do 

tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação 

laboral.” (2) CF: “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;” (3) CF: “Art. 5º (...) II - ninguém será obrigado a fazer ou 

deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;”(4) CF: “Art. 170. 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: (...)” ADPF 324/DF, rel. Min. Roberto Barroso, 

julgamento em 29 e 30.8.2018. (ADPF-324) RE 958252/MG, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 29 e 30.8.2018. 

(RE-958252) 
77 Informativo n. 913, do STF.  
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Ocorrendo, no entanto, a hipótese de o trabalhador terceirizado trabalhar de maneira 

subordinada ao tomador de serviços, haverá a configuração de vínculo de emprego entre esses 

agentes, evitando-se que esse instituto seja utilizado como modo de fraudar os direitos 

trabalhistas, sendo considerado nulo e assegurando a este trabalhador todos os direitos 

trabalhistas previstos na legislação e nas negociações coletivas (art. 9º, da CLT). 

Esse regramento está previsto nos §§ 1º e 2º do art. 4º-A, da Lei n. 6.019/1974, que não 

revogaram tacitamente o art. 2º, da CLT. Ambos os dispositivos estabelecem idêntico 

regramento, determinando que o empregador é aquele que contrata, remunera e dirige a 

prestação de serviços dos trabalhadores. Logo, as recentes alterações não modificaram o 

entendimento já previsto em lei.  

Nessa linha, Edilton Meireles78 sintetiza “[...] se o trabalhador terceirizado é dirigido pela 

empresa fornecedora da mão de obra, aquele não manterá relação de emprego com o tomador 

de serviços. Se, porém, presta serviços subordinado ao tomador dos serviços, entre eles ficará 

configurada a relação de emprego”.  

Então, verifica-se que as citadas leis não trouxeram novidade nesse assunto, todavia 

inovam ao permitir, expressamente, a terceirização na atividade principal da empresa, ou seja, 

qualquer atividade pode ser objeto desse instituto, configurando a relação de emprego com o 

tomador de serviços quando existentes os seus elementos com este. 

Esse novo disciplinamento da matéria, então, finda com a divergência contida na doutrina 

e na jurisprudência acerca da noção de atividades-meio e fim para a configuração da licitude ou 

não da terceirização. 

Isto ocorria porque, em razão da inexistência de lei específica sobre a matéria, cabia à 

jurisprudência e à doutrina o estabelecimento dos limites para a licitude da aplicação desse 

instituto. Nessa direção, a Súmula n. 331 do TST estabelecia os parâmetros para a utilização 

desse instituto, tanto na esfera pública quanto na particular, considerando a contratação de 

trabalhadores por empresa interposta como ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o 

tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário.  

Igualmente, admite esse instituto nos casos de contratação de serviços de vigilância (Lei 

nº 7.10/1983) e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à 

atividade-meio do tomador, desde que inexistentes a pessoalidade e a subordinação. 

                                                           
78 MEIRELES, Edilton. Terceirização, subordinação e relação de emprego na reforma trabalhista.  Revista dos 

Tribunais, São Paulo. v.106. n.984. out. 2017. p. 149-161. p.159. 
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Com efeito, a terceirização será lícita, quando o contrato de prestação de serviços 

preencher os requisitos disciplinados no art. 5º-B, da Lei n. 6.019/1974: qualificação das partes, 

especificação dos serviços prestados, prazo para a realização do serviço, quando for o caso, e 

valor.  

De tal modo, o trabalhador terceirizado presta serviço específico e determinado ao 

tomador de serviços em qualquer atividade. Caso o tomador solicite a este trabalhador a 

realização de trabalho distinto do objeto do contrato celebrado com a empresa prestadora de 

serviços, evidencia uma prática ilícita desse instituto, o que ocasiona a invalidade do contrato 

de terceirização e o reconhecimento do contrato de emprego direto entre o tomador de serviços 

e o trabalhador. 

Então, se verificam a maior incidência do princípio da liberdade contratual nas relações 

de trabalho e a diminuição da intervenção estatal na economia, consoante os ideais defendidos 

pela política neoliberal e pela globalização. 

Oportuno é mencionar o fato de que o princípio da liberdade contratual, que segundo 

Orlando Gomes79 “[...] abrange os poderes de auto-regência de interesses, de livre discussão 

das condições contratuais e, por fim de escolha do tipo de contrato conveniente à atuação da 

vontade”, não é absoluto no Direito do Trabalho. Isso ocorre porque esse ramo do Direto visa 

a salvaguardar direitos do trabalhador, parte hipossuficiente de relação, que necessita de 

instrumentos protetivos em face do empregador, detentor dos meios de produção. 

Sendo assim, essa nova regulamentação é frequentemente chamada de “terceirização de 

conveniência”, pois as empresas podem utilizar esse instituto em qualquer atividade sem que 

necessite concentrar as suas ações em seu objeto social. Ocorre, na verdade, uma 

descaracterização da natureza desse instituto, pois passa a ser entendido como uma técnica de 

organização do processo produtivo por meio da qual a empresa contratante, em razão de sua 

conveniência, resolve contratar outra para prestar-lhe serviços específico e determinado, em 

qualquer de suas atividades80.  

Assim, o emprego da terceirização pelas empresas fez com que surgisse outra modalidade 

de relação de trabalho, distinta da definida nos arts. 2º e 3º da CLT, que trata da relação de 

emprego. Logo, é imperioso o exame da sua relação com o desenvolvimento empresarial a ser 

abordado no próximo segmento.  

 

                                                           
79 GOMES, Orlando. Contratos. 7.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 26. 
80MARTINEZ, Luciano. A terceirização na Era Temer. Revista dos Tribunais, São Paulo. v.106 n.984. pp. 41- 

76. out. 2017. pp.43-44. 
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2.4 A terceirização e o desenvolvimento empresarial  

 

Como vimos, a terceirização trabalhista constitui instrumento utilizado pelas empresas 

com a finalidade de realizar a atividade empresarial por meio de pessoas especializadas dentro 

de um mercado globalizado. Nessa direção, Marlon Tomazette81 disserta sobre a globalização 

que “[...]é a integração de pessoas e países, em razão da revolução dos transportes e das 

comunicações que derrubaram as barreiras artificiais que impediam o fluxo de bens, pessoas, 

capitais, serviços e conhecimento através das fronteiras”. 

Dessa maneira, o fenômeno da globalização trouxe a aplicação desse instituto, haja vista 

o incremento da competitividade com a introdução de outros concorrentes, como as empresas 

transnacionais, modificando as questões de mercado e, por conseguinte, as empresas passaram 

a adotar medidas administrativas correspondentes para se manterem em funcionamento82. 

 Em razão disso, a organização da empresa contemporânea exterioriza-se de vários 

modos, e, no âmbito jurídico, ocorre por meio de grupos societários, os quais podem ser 

interligados, ou não, por fundos de capitais. 

A constituição de grupos traz vantagens para o desenvolvimento econômico, pois 

adquirem maior flexibilidade, bem como se harmonizam às exigências de cada 

empreendimento empresarial, podendo ser um instrumento de aplicação nas áreas de produção 

e circulação de bens e na prestação de serviços.83 

A constituição de grupos societários não ocorre apenas pelo fato de as sociedades se 

agruparem em virtude da participação no capital, mas também por meio do poder exercido fora 

da estrutura da sociedade, que pode se manifestar de variadas modalidades, ensejando que uma 

das partes passe a depender, em maior ou menor grau, do comando da outra. Isso pode ocorrer 

em razão de essas empresas possuírem uma interligação em virtude de contratos de franquia, 

de representação, de concessão mercantil, de transferência de tecnologia, de prestação de 

serviços, dentre outros, utilizados e constituídos pela administração da empresa.84 

Igualmente, isso pode acontecer pelo fato de uma empresa ficar na dependência de outra 

em razão de existir apenas um fornecedor ou de ter apenas um adquirente, bem como receber 

                                                           
81TOMAZETTE, Marlon. Direito societário e globalização: rediscussão da lógica público-privada do Direito 

Societário diante das exigências de um mercado global. São Paulo: Atlas, 2014, p.2. 
82 MANUS, Pedro Paulo Teixeira. Direito do Trabalho. 13.ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 112. 
83 MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa contemporânea e o Direito Societário. São Paulo: Juarez de Oliveira, 

2002, p. 123. 
84 MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa contemporânea e o Direito Societário. São Paulo: Juarez de Oliveira, 

2002, p. 124. 
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influência de algum credor específico, como os bancos ou instituições financeiras, que, em 

alguns casos, exigem a sua participação como membro do Conselho de Administração ou do 

Conselho Fiscal da sociedade.85 

Portanto, verifica-se que os grupos societários, atualmente, estão sendo constituídos em 

razão da existência de um controle externo que une as empresas e não por motivo do capital. É 

nesse contexto que surgem as hipóteses de emprego da terceirização pelas empresas com o 

intuito de ganhar maior lucratividade no mercado econômico globalizado. 

Assim, a terceirização é um meio da gestão que está sendo adotado pelo mundo todo, e 

no Brasil não é diferente. Esse instituto passou a ser utilizado com maior frequência nos anos 

de 1980, pois os conglomerados começaram a perceber que a constituição de uma grande 

companhia estava causando prejuízo, haja vista houver se tornado ineficiente. Começou, então, 

um movimento de redução do tamanho e de sua atividade para se voltar a sua atividade precípua, 

ou seja, o core business, objetivando ganhar competitividade dentro de um sistema produtivo 

de grande competição e inovação no mercado econômico mundial86. 

De tal sorte, houve a criação e emprego de hipóteses de terceirização, transferindo para 

outros determinadas atividades que eram desempenhadas internamente pela empresa, mas que 

ainda são necessárias para o seu funcionamento. Esse instituto, então, permite que a empresa 

foque, apenas e tão somente, em suas atividades essenciais, almejando auferir competividade, 

eficiência, excelência operacional e redução de custos87.  

Ademais, as relações decorrentes do uso de casos de terceirização instituem uma relação 

de subordinação e dependência entre as sociedades contratante e contratada, com base na 

existência de um controle externo, o que enseja a formação de uma unidade empresarial, haja 

vista os recursos serem orientados por meio dos fatores de autoridade e da direção, e não pelo 

capital88. 

Nesse contexto, as recentes alterações legislativas realizadas pelas Leis n. 13.429/2017 e 

n. 13.467/2017 na Lei n. 6.019/1974 trouxeram o disciplinamento legal da terceirização geral 

no ordenamento jurídico pátrio. Essa previsão legal objetiva salvaguardar as partes envolvidas 

                                                           
85 MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa contemporânea e o Direito Societário. São Paulo: Juarez de Oliveira, 

2002, pp. 124-125. 
86 MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa contemporânea e o Direito Societário. São Paulo: Juarez de Oliveira, 

2002, p. 126. 
87ARAUJO, Luis César G. de; GARCIA, Adriana Amadeu. Gestão de pessoas: estratégias e integração 

organizacional. 3.ed. rev. e atual.  São Paulo: Atlas, 2014, p. 296. 
88 MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa contemporânea e o Direito Societário. São Paulo: Juarez de Oliveira, 

2002, pp. 126-127. 
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na celebração desses contratos, pois conceitua as partes celebrantes, estabelece os serviços 

permitidos, bem como os direitos e deveres das partes e os meios de fiscalização. 

Essa regulamentação legal busca assegurar que haja um desenvolvimento empresarial das 

organizações brasileiras, permitindo que essas utilizem novas modalidades de relação de 

trabalho, com a finalidade de aumentar a produtividade e, consequentemente, a redução de 

custos. Estes acontecem no tempo, em decorrência precípua do uso de tecnologia e de processos 

especializados e não tanto em função da dispensa de empregados89. Corroborando esse 

entendimento, Francisco Meton Marques de Lima e Francisco Péricles Rodrigues Marques de 

Lima90 aduzem os dez pontos positivos da terceirização total:  

 

1) dá mais leveza às empresas contratantes de serviços terceirizados; 2) abre mais 

oportunidades de emprego, em quantidade, para jovens; 3) melhoria da qualidade dos 

serviços especializados; 4) cria espaço para os trabalhadores com alma 

empreendedora, que se inserem na empresa na condição de pessoa jurídica prestadora 

de serviços; 5) espera-se que, com mais liberdade contratual, haja uma reação positiva 

da economia, com o aquecimento do setor de serviços/ 6) mais lucratividade em 

virtude de maior produtividade; 7) permite que as empresas, terceirizando serviços, 

focalizem o objeto principal de suas atividades; 8) mais disciplina nos trabalhadores; 

9) melhoria em certos serviços públicos efetivados por execução indireta; 10) geração 

de riquezas, em virtude da geração de mais postos de trabalho. 

 

Assim, tais aspectos respondem ao interesse econômico-empresarial de maneira 

macroeconômica para o uso da terceirização. Esta corresponderia a um instrumento de 

efetivação de parceria entre empresas, permitindo o foco na atividade essencial do negócio, 

bem como crescimento e ganho de competitividade e vantagens comparativas com a redução 

de custos e a diminuições dos custos operacionais91. 

 Francisco Meton Marques de Lima e Francisco Péricles Rodrigues Marques de Lima92 

também argumentam que existem 25 consequências negativas da franca aplicação desse 

instituto:  

 

1) redução salarial, de até 27%; 2) aumento da jornada real de trabalho, de até três 

horas semanais, ante a limitação imposta aos descansos; 3) elevação da rotatividade 

da mão de obra; 4) incremento dos acidentes de trabalho; 5) sobrecarga do sistema de 

saúde; 6) sobrecarga do sistema da Previdência e Assistência Social; 7) aumento da 

precarização das relações de trabalho; 8) redução das vagas para concurso público, 

                                                           
89 GIL, Antonio Carlos. Gestão de pessoas: enfoque nos papéis profissionais. São Paulo: Atlas, 2001, p. 43. 
90LIMA, Francisco Meton Marques de; LIMA, Francisco Péricles Rodrigues Marques de. Terceirização total: 

entenda ponto por ponto. São Paulo: LTr, 2018, p. 55. 
91HORVATH JUNIOR, Miguel. A terceirização como forma de (in)efetivação da proteção social: seus caminhos 

até a edição da Lei Geral de Terceirização. In: SERAU JUNIOR, Marco Aurélio (Coord.). Terceirização: 

conceito, crítica reflexos trabalhistas e prevideciários. São Paulo: LTR, 2018, p. 104. 
92LIMA, Francisco Meton Marques de; LIMA, Francisco Péricles Rodrigues Marques de. Terceirização total: 

entenda ponto por ponto. São Paulo: LTr, 2018, pp. 56 a 57. 



42 
 

particularmente nas empresas estatais; 9) debilitação do sistema sindical; 10) queda 

de receita da Previdência Social, com prejuízo para o contribuinte; 11) queda da 

qualidade dos bens e serviços; 12) queda da autoestima do povo; 13) estagnação 

profissional, dado que no emprego terceirizado não há carreira; 14) queda do IDH 

(Índice de Desenvolvimento Humano) da população; 15) aumento da concentração de 

renda, fruto da intermediação da mão de obra; 16) desinteresse pela educação, dado o 

desestímulo pelas carreiras; 17) queda do PIB, pelo encolhimento da economia em 

virtude da redução da massa de consumo; 18) a miséria faz crescer o trabalho infantil 

– lá na ponta da precarização; 19) trabalho servil, dado que a aposentadoria vai ser 

mais difícil e o valor dos benefícios serão minguados; 20) afirmação dos preconceitos 

de classe, ante a concentração de renda, com acentuação dos desníveis entre as classes 

sociais; 21) reinstalação da Companhia das Índias Ocidentais no Brasil, com a 

instalação da plutocracia, ou governo das grandes empresas, ou empresas com poderes 

estatais, dissolvendo a identidade nacional; 22) prejuízo para os cofres públicos, visto 

que a contratante será responsável subsidiariamente pelos direitos trabalhistas dos 

terceirizados, agora consagrada na Lei n. 13.467/2017, para todos os que contratarem 

sob sua égide; 23) prejuízo para o contribuinte, pois ninguém ignora a realidade dos 

constantes calotes que as prestadoras de serviço aplicam nos seus empregados que 

mourejam no serviço público. A instituição pública vai pagar duas vezes pelo mesmo 

serviço; 24) ninguém ignora que a terceirização no serviço público tem sido fonte de 

corrupção, de favorecimento de empresas, de moeda política; 25) volta ao clientelismo 

político, em que os trabalhadores têm que pedir emprego em troca de voto.  

 

Verifica-se, então, que existe maior quantidade de consequências negativas que podem 

ser resumidas na precarização das relações de trabalho, aumentando o número de fraudes 

trabalhistas e, por conseguinte, o crescimento do número de demandas judiciais, tanto no âmbito 

individual, quanto coletivo.  

Cabe destacar que o DIEESE emitiu a Nota Técnica n. 172, de março de 2017, que trata 

da terceirização e precarização das condições de trabalho, elaborando uma série de gráficos 

sobre o período de 2007 a 2014, fazendo uma comparação entre trabalhadores efetivos e 

terceirizados.  

Nessa direção, é interessante verificar no gráfico segmento93’94 a evolução dos vínculos 

formais de emprego nas atividades tipicamente terceirizadas e tipicamente contratantes no 

Brasil, 2007-2014 (em milhões de vínculos). 

                                                           
93Nota Técnica n. 172, DIEESE. Disponível em: < 

https://www.dieese.org.br/notatecnica/2017/notaTec172Terceirizacao.html>. Acesso em: 11 out. 2018. 
94 Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Caged; Rais Elaboração: DIEESE. Subseção CUT Nacional  

Nota: (*) Informação com saldo do Caged de janeiro a dezembro de 2015 (extração 27/04/2016). Incluídas 

declarações fora do prazo.Obs.: Não inclui a agropecuária. 



43 
 

 

Analisando o gráfico, é possível observar que, nas atividades tipicamente contratantes, a 

relação entre vínculos ativos e rompidos ao final de 2014 é de que, a cada 100 vínculos ativos, 

40 foram rompidos e, no caso dos tipicamente terceirizados, essa proporção é de 100 vínculos 

ativos para 80 rompidos. Comprova-se, então, que há elevada rotatividade nas atividades 

tipicamente de terceirização e, por conseguinte, reflete na qualidade dos postos de trabalho. Isso 

ocorre porque a taxa de rotatividade alta faz com que haja menor estabilidade no emprego, bem 

como baixa qualidade do posto de trabalho. 

Mencionada Nota Técnica também traz um gráfico95’96 sobre a taxa de rotatividade 

descontada em atividades tipicamente terceirizadas e tipicamente contratantes no Brasil, 2007 

– 2014 (em %). 

 

                                                           
95Nota Técnica n. 172, DIEESE. Disponível em: < 

https://www.dieese.org.br/notatecnica/2017/notaTec172Terceirizacao.html>. Acesso em: 11 out. 2018. 
96 Fonte: MTb. Rais Elaboração: DIEESE. Subseção CUT Nacional Obs.: Exceto desligamentos a pedido do 

trabalhador, falecimentos, transferências e aposentadorias. 
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Igualmente, há um gráfico97’98 sobre o tempo médio de duração dos vínculos formais de 

emprego nas atividades tipicamente terceirizadas e tipicamente contratantes no Brasil, 2007-

2014 (em meses).  

                                                           
97Nota Técnica n. 172, DIEESE. Disponível em: < 

https://www.dieese.org.br/notatecnica/2017/notaTec172Terceirizacao.html>. Acesso em: 11 out. 2018. 
98 Fonte: MTb. Rais Elaboração: DIEESE. Subseção CUT Nacional Obs.: Incluí apenas vínculos ativos. 
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Ao analisar os gráficos, constata-se que a terceirização colabora para as elevadas taxas de 

rotatividade do mercado de trabalho no Brasil, bem como interfere no tempo médio de duração 

do vínculo de emprego, que é bem menor do que as atividades tipicamente contratantes. 

Segundo a Nota Técnica n. 17299 do DIEESE,  

 

A elevada rotatividade da mão de obra é um dos indicadores mais preocupantes do 

mercado de trabalho. Para os empregadores, representa um custo de seleção e 

treinamento que acaba sendo repassado ao preço final, atingindo todos os 

consumidores. Para os trabalhadores, representa a incerteza de encontrar um novo 

emprego num curto espaço de tempo e o risco de ter que aceitar menores salários e 

benefícios, além de ter impactos no cálculo da aposentadoria. Para o Estado, as 

despesas com seguro-desemprego tendem a aumentar com a alta rotatividade, 

ocasionando descapitalização do FGTS. 

 

Portanto, a utilização desse instituto como meio de supressão de direito dos trabalhadores 

indica a necessidade de uma eficiente inspeção e fiscalização do meio ambiente do trabalho, 

visando a evitar um aumento no número de acidentes do trabalho, a diminuir a rotatividade de 

mão de obra100.  

                                                           
99 Nota Técnica n. 172, DIEESE. Disponível em: < 

https://www.dieese.org.br/notatecnica/2017/notaTec172Terceirizacao.html>. Acesso em: 11 out. 2018. 
100 HORVATH JUNIOR, Miguel. A terceirização como forma de (in)efetivação da proteção social: seus caminhos 

até a edição da Lei Geral de Terceirização. In: SERAU JUNIOR, Marco Aurélio (Coord.). Terceirização: 

conceito, crítica reflexos trabalhistas e prevideciários. São Paulo: LTR, 2018, p. 104. 
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Ocorre, no entanto, que a inexistência de legislação específica sobre o assunto enseja uma 

instabilidade das relações trabalhistas e uma insegurança jurídica. As novas regras de 

terceirização definidas pela Lei n. 6.019/1974, após a redação dada pelas Leis n. 13.429 e n. 

13.467, ambas do ano de 2017, conferem direitos e deveres das partes que optam pela aplicação 

desse instituto, mas devem ser interpretados à luz da Constituição Federal.  

Não se pode ignorar a existência da terceirização como modalidade de relação de trabalho 

e que possui aplicação em escala mundial, devendo, pois, haver uma legislação aplicável a essa 

relação, salvaguardando as partes que utilizam esse tipo de contratação, bem como 

estabelecendo as responsabilidades dos partícipes.  

Portanto, deve-se ter em mente a noção de que não se pode combater e proibir todas as 

modalidades de terceirização aplicadas pelas empresas. A utilização desse instituto, mediante a 

aplicação da teoria do foco, em que há a concentração do “núcleo duro do empreendimento”101 

pela empresa contratante, visando a especialização, racionalização de recursos e qualificação 

do produto, transferindo para terceiros a execução das atividades acessórias e instrumentais, 

deve ser permitida e estimulada por estar em consonância com os objetivos para se atingir o 

desenvolvimento empresarial, ou seja, há que se permitir a terceirização estruturante102.  

Lado outro, deve-se combater os casos em que está caracterizada a terceirização 

predatória, que consiste na sua utilização como mecanismo de redução de custos e de 

exploração de relações precárias de trabalho, desfigurando o instituto103.  

A empresa, então, que objetive utilizar a terceirização em suas atividades, deve realizar 

um estudo prévio, analisando os benefícios e malefícios de sua aplicação, os custos 

operacionais, os serviços especificados, a qualidade e eficiência adquiridas com esse 

instrumento. Caso não haja um planejamento e a empresa implemente esse instituto em suas 

atividades, corre grande risco de fracassar e, por conseguinte, pode ensejar o ajuizamento de 

ações diversas em face desta pleiteando direitos trabalhistas e previdenciários dos trabalhadores 

terceirizados. 

Assim, a terceirização tem como finalidade assegurar o desenvolvimento sustentável, 

que, segundo Danilo Fontenele Sampaio Cunha104, pode ser: 

                                                           
101 CAVALCANTI, Francisco. A reforma trabalhista e a Constituição de 1988: a Lei nº 13.467, de 13.07.2017, 

e suas principais consequências para o Direito do Trabalho. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 121. 
102MIZIARA, Raphael; PINHEIRO, Iuri. A regulamentação da terceirização e o novo regime do trabalho 

temporário: comentários analíticos à Lei n. 6.019/1974. São Paulo: LTr, 2017, p. 68. 
103MIZIARA, Raphael; PINHEIRO, Iuri. A regulamentação da terceirização e o novo regime do trabalho 

temporário: comentários analíticos à Lei n. 6.019/1974. São Paulo: LTr, 2017, p. 69. 
104 CUNHA, Danilo Fontenele Sampaio. Crise econômica e possíveis perspectivas jurídico-sociais. jul. a dez. pp. 

343 a 358. Revista de Direito GV. São Paulo: FGV, 2009. p. 350. 
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 [...] identificado como a forma de desenvolvimento capaz de satisfazer as 

necessidades atuais sem comprometer a capacidade de alcançar os níveis de felicidade 

desejados das gerações futuras assume, hoje, nova conotação superando a noção 

meramente ambiental, ligando-se intensamente com a economia.  

 

Portanto, este conceito tenta conciliar as ideias de proteção ao meio ambiente e o 

desenvolvimento econômico com o intuito de equilibrar o fornecimento das necessidades atuais 

e essenciais de todos. Impedindo, então, que os bens ambientais, econômicos e o próprio 

mercado se esgotem ou sejam indiscriminadamente explorados que as bases de produção não 

tenham condições de continuidade, visando essa interação por uma atividade econômica 

socialmente responsável105.   

Assim, as hipóteses de terceirização admitidas no ordenamento jurídico constituem 

modalidades que podem ser utilizadas pelas empresas para impulsionar o seu desenvolvimento 

sustentável. Este visa a conciliar o desenvolvimento, a preservação do mercado, dos empregos 

e da força produtiva com a garantia da sadia qualidade de vida para as presentes e futuras 

gerações.  

Por fim, a implementação desse instituto, observando os seus objetivos, pode fazer com 

que as organizações aufiram maiores níveis de competitividade, eficiência, produtividade e 

qualidade, bem como possibilita a redução de custos. Igualmente, deve-se evitar a sua aplicação 

como modo de fraude aos direitos trabalhistas e, por conseguinte, evitando a precarização 

desses direitos e salvaguardando os fundamentos da valorização do trabalho e da livre iniciativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
105 CUNHA, Danilo Fontenele Sampaio. Crise econômica e possíveis perspectivas jurídico-sociais. jul. a dez. pp. 

343 a 358. Revista de Direito GV. São Paulo: FGV, 2009. p. 350. pp. 350 a 351. 
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3 A ELABORAÇÃO JURÍDICA DA TERCEIRIZAÇÃO NO DIREITO 

COMPARADO 

 

O emprego da terceirização trabalhista é uma prática adotada em vários países, mormente 

em virtude da globalização, que interligou o mercado econômico mundial e do neoliberalismo. 

As empresas passaram a ter a sua cadeia produtiva em diversos países, fazendo com que os 

setores de fabricação, de telemarketing e de montagem ficassem localizados em países distintos. 

Registre-se o fato de que a OIT não possui convenção e recomendação que cuidem 

especificamente da terceirização trabalhista. A Convenção n. 34/1933 e a Convenção n. 

96/1946 recomendam a supressão progressiva das agências de colocação de mão de obra com 

fins lucrativos. A Convenção n. 122/1965, que cuida da política de emprego, objetiva estimular 

o crescimento e o desenvolvimento econômico. Já a Convenção n. 161 da OIT, que disciplina 

os serviços de saúde do trabalho, admite que esses serviços possam ser organizados por uma só 

ou por várias empresas, bem como há permissão para que as empresas possam terceirizar as 

atividades de assistência médica.  

Sendo assim, é necessária a análise desse instituto no Direito Comparado, pois a Lei Geral 

de Terceirização, que é examinada no próximo capítulo, foi elaborada com base em normas em 

curso e em vigor em outros ordenamentos, e as recentes alterações estão em consonância com 

as modificações que estão acontecendo no Mundo sobre o tema. 

 

3.1 Argentina 

 

A Argentina disciplina esse tema na Lei do Contrato de Trabalho (Lei n. 20.744 – texto 

ordenado pelo Decreto n. 390/1976). O art. 30106 do diploma legal citado permite a 

subcontratação e a delegação de serviços. 

                                                           
106

 Art. 30, da Lei do Contrato de Trabalho da Argentina. Quienes cedan total o parcialmente a otros el 

establecimiento o explotación habilitado a su nombre, o contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que le 

dé origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, 

dentro o fuera de su ámbito, deberán exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las 

normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social. Los cedentes, contratistas o subcontratistas 

deberán exigir ademas a sus cesionarios o subcontratistas el número del Código Unico de Identificación Laboral 

de cada uno de los trabajadores que presten servicios y la constancia de pago de las remuneraciones, copia 

firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de la seguridad social, una cuenta corriente bancaria 

de la cual sea titular y una cobertura por riesgos del trabajo. Esta responsabilidad del principal de ejercer el 

control sobre el cumplimiento de las obligaciones que tienen los cesionarios o subcontratistas respecto de cada 

uno de los trabajadores que presten servicios, no podrá delegarse en terceros y deberá ser exhibido cada uno de 

los comprobantes y constancias a pedido del trabajador y/o de la autoridad administrativa. El incumplimiento de 

alguno de los requisitos harán responsable solidariamente al principal por las obligaciones de los cesionarios, 

contratistas o subcontratistas respecto del personal que ocuparen en la prestación de dichos trabajos o servicios 
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A utilização desse instituto pode ocorrer para obras ou serviços que correspondam à 

atividade normal e específica da empresa contratante, dentro ou fora do seu âmbito, exigindo, 

por conseguinte, dos contratantes, contratados e subcontratados o cumprimento das normas 

trabalhistas e previdenciárias.    

Outrossim, contratantes e subcontratantes devem requisitar de suas contratadas e 

subcontratadas o número do Código Único de Identificação Laboral de cada um dos 

trabalhadores que prestem serviços nessa modalidade de relação de trabalho e a comprovação 

do pagamento das remunerações, cópia do pagamento das contribuições previdenciárias 

mensais, número da conta bancária de titularidade de cada trabalhador e uma cobertura de risco 

no trabalho. 

A responsabilidade dos contratantes e subcontratantes pelo cumprimento das obrigações 

há pouco mencionadas por parte de cada trabalhador que preste serviços nessa modalidade não 

pode ser delegada a terceiros e poderá ser exigido por parte de cada um dos trabalhadores ou 

pela autoridade administrativa. O descumprimento de alguns dos requisitos ensejará a 

responsabilidade solidária dos agentes, incluindo os créditos relacionados a sua extinção e as 

obrigações com a seguridade social. Essas disposições se aplicam nas hipóteses de trabalho para 

o pessoal da indústria da construção civil. 

Registre-se o fato de que nem toda contratação de serviços terceirizado corresponde a 

parte da atividade normal e específica da empresa tomadora de serviços e, por conseguinte, haja 

a incidência da responsabilidade solidária da empresa contratante e da contratada. Assim, pois, 

logo é necessário analisar em cada caso concreto a incidência da atividade terceirizada no 

processo produtivo da empresa107. 

Deve-se esclarecer, no entanto, que nem toda contratação de serviços implica que as 

atividades contratadas sejam parte da atividade normal e específica, ou que isso implique a 

existência de responsabilidade conjunta e solidária, portanto, deve-se analisar, em cada caso 

concreto, qual a é estrutura do processo de produção ou comercialização da tarefa que foi 

contratada108.  

                                                           
y que fueren emergentes de la relación laboral incluyendo su extinción y de las obligaciones de la seguridad 

social". Las disposiciones insertas en este artículo resultan aplicables al régimen de solidaridad específico 

previsto en el artículo 32 de la Ley 22.250. (Párrafo incorporado por art. 17 e la Ley N° 25.013 B.O. 24/09/1998).  
107 TAMAGNO, Lucas F. La responsabilidad solidaria por tercerización de tareas en Argentina: su regulación y 

efectos. In: Limites da Terceirização no direito comparado. Coord. TOLEDO FILHO, Manoel Carlos. Escola 

Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 15º Região: Campinas, 2018.p. 14. 
108 TAMAGNO, Lucas F. La responsabilidad solidaria por tercerización de tareas en Argentina: su regulación y 

efectos. In: Limites da Terceirização no direito comparado. Coord. TOLEDO FILHO, Manoel Carlos. Escola 

Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 15º Região: Campinas, 2018.p. 15. 
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Por tal pretexto, além de analisar a atividade normal e específica do objeto terceirizado, 

deve ser avaliado o local em que as ações são prestadas, o período de duração do contrato, se 

as obras ou serviços foram previamente desenvolvidos, o objeto social do contrato social das 

empresas contratantes e contratadas e se a contratante pode realizar legalmente essas tarefas. 

Outrossim, poderia ser averiguado se atividade terceirizada está incluída nas categorias de 

trabalho previstas pela convenção coletiva do trabalho aplicável à atividade da empresa 

contratante109. 

Portanto, incidirá a responsabilidade solidária no caso de terceirização em atividade 

normal e específica da contratante, devendo ser analisado em cada caso concreto, considerando 

a análise dos requisitos há instantes mencionados. Caso a atividade não seja enquadrada como 

normal e específica, não haverá este tipo de responsabilidade e, consequentemente, a empresa 

contratante responderá de maneira subsidiária pelo adimplemento dos créditos trabalhistas. 

Oportuno é mencionar o fato de que existem atividades denominadas de secundárias ou 

coadjuvantes, que, embora não façam parte do processo produtivo da empresa, permitem que 

esta cumpra a sua finalidade, desde que seja realizada de modo integrado e permanente no 

processo produtivo ou comercial. Nesses casos, então, a solidariedade seria estendida a essas 

atividades acessórias, desde que sejam permanentes e integradas no estabelecimento110.  

Igualmente, a Lei n. 22.250/1980, que trata sobre o novo regime legal de trabalho para o 

pessoal da indústria da construção, estabelece em seu art. 32111, que quem realizar a contratação 

ou a terceirização de serviços de empreiteiros ou subempreiteiros exigirá que anotem a sua 

inscrição no Registro Nacional da Indústria da Construção e informem a este o início da obra e 

a sua localização.  

Os empregadores, proprietários e profissionais, quando figurem como empreiteiros de 

construção, e contratem quem não tenha realizado o credenciamento da sua inscrição no 

Registro Nacional, eles serão, por essa omissão, conjunta e solidariamente responsáveis pelas 

                                                           
109 TAMAGNO, Lucas F. La responsabilidad solidaria por tercerización de tareas en Argentina: su regulación y 

efectos. In: Limites da Terceirização no direito comparado. Coord. TOLEDO FILHO, Manoel Carlos. Escola 

Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 15º Região: Campinas, 2018.p. 15. 
110 TAMAGNO, Lucas F. La responsabilidad solidaria por tercerización de tareas en Argentina: su regulación y 

efectos. In: Limites da Terceirização no direito comparado. Coord. TOLEDO FILHO, Manoel Carlos. Escola 

Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 15º Região: Campinas, 2018. pp. 16 a 17. 
111 Art. 32, da Lei n. 22.250/1980, da Argentina. Quien contrate o subcontrate los servicios de contratistas o 

subcontratistas de la construcción, deberá requerir de éstos la constancia de su inscripción en Registro Nacional 

de la Industria de la Construcción y comunicar a éste la iniciación de la obra y su ubicación. Los empresarios, 

los propietarios y los profesionales, cuando se desempeñen como constructores de obra que contraten contratistas 

o subcontratistas que no hayan acreditado su inscripción en el Registro Nacional, serán, por esa sola omisión, 

responsables solidariamente de las obligaciones de dichos contratistas o subcontratistas respecto al personal que 

ocuparen en la obra y que fueren emergentes de la relación laboral referida a la misma. 
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obrigações com relação ao pessoal ocupado no trabalho e que estavam emergindo da relação de 

trabalho a que se refere. 

Importa mencionar as lições de Diego Henrique Schuster112 ao comentar a legislação da 

Argentina sobre o assunto: 

 

Estabelece de forma inequívoca a responsabilidade solidária como medida para 

proteger o trabalhador, no âmbito de uma segmentação do processo produtivo que, 

para além da sua legitimidade, pode resultar, pelo menos no campo das hipóteses, a 

afetação ou liquefação da solvência. Qualquer que seja o ato ou estipulação que 

firmem, os terceiros contratantes e a empresa para a qual os empregados prestem ou 

tenham prestado serviços respondem solidariamente por todas as obrigações 

decorrentes da relação de emprego e decorrentes no regime de seguridade social. 

 

Por sua vez, o art. 29113 da Lei do Contrato de Trabalho dispõe acerca da intermediação 

de mão de obra, quando for utilizada como modalidade de fraudar os direitos trabalhistas, como 

mero fornecimento de pessoal, visando a diminuir custos ou impedindo a incidência da 

responsabilidade. A lei estabelece que esses trabalhadores serão considerados empregados 

diretos da empresa que se utilize dessa prestação de serviços. Corroborando esse entendimento, 

Lucas F. Tamagno114 disserta:  

 

El hecho de que se considere empleado directo de la empresa contratante genera 

como efectos que el trabajador que fue provisto por otra empresa para ser inserto en 

la estructura de esta, adquiera en forma plena todos y cada uno de los derechos que 

tienen los empleados que se encuentran regularmente registrados. Esto es, mismo 

régimen salarial, mismo convenio colectivo aplicable, mismos beneficios, mismas 

condiciones de trabajo, jornada de trabajo, entre otros, situación que no 

necesariamente se encuentra presente en el supuesto del art. 30 de la LCT. 

                                                           
112 SCHUSTER, Diego Henrique. Terceirização e retirada de direitos sociais: a superexploração do trabalho como 

intensificadora da crise econômica brasileira. pp. 23 a 35. In: Terceirização: conceito, crítica, reflexos trabalhistas 

e previdenciários. SERAU JUNIOR, Marco Aurélio (Coord.). São Paulo, LTr, 2018, p. 25. 
113

 Art. 29, da Lei do Contrato de Trabalho da Argentina. Los trabajadores que habiendo sido contratados por 

terceros con vista a proporcionarlos a las empresas, serán considerados empleados directos de quien utilice su 

prestación. En tal supuesto, y cualquiera que sea el acto o estipulación que al efecto concierten, los terceros 

contratantes y la empresa para la cual los trabajadores presten o hayan prestado servicios responderán 

solidariamente de todas las obligaciones emergentes de la relación laboral y de las que se deriven del régimen de 

la seguridad social. Los trabajadores contratados por empresas de servicios eventuales habilitadas por la 

autoridad competente para desempeñarse en los términos de los artículos 99 de la presente y 77 a 80 de la Ley 

Nacional de Empleo, serán considerados en relación de dependencia, con carácter permanente contínuo o 

discontínuo, con dichas empresas. (Párrafo sustituido por art. 75 de la Ley N. 24.013 B.O. 17/12/1991) Art. 29 

BIS. — El empleador que ocupe trabajadores a traorvés de una empresa de servicios eventuales habilitada por la 

autoridad competente, será solidariamente responsable con aquélla por todas las obligaciones laborales y deberá 

retener de los pagos que efectúe a la empresa de servicios eventuales los aportes y contribuciones respectivos 

para los organismos de la Seguridad Social y depositarlos en término. El trabajador contratado a través de una 

empresa de servicios eventuales estará regido por la Convención Colectiva, será representado por el Sindicato y 

beneficiado por la Obra Social de la actividad o categoría en la que efectivamente preste servicios en la empresa 

usuaria. (Artículo incorporado por art. 76 de la Ley N. 24.013 B.O. 17/12/1991).  
114 TAMAGNO, Lucas F. La responsabilidad solidaria por tercerización de tareas en Argentina: su regulación y 

efectos. In: Limites da Terceirização no direito comparado. Coord. TOLEDO FILHO, Manoel Carlos. Escola 

Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 15º Região: Campinas, 2018. p. 18. 
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É imperioso comentar sobre quais trabalhadores são alcançados pela responsabilidade 

solidária, que seriam aqueles que prestam serviços normais, específicos e próprios para uma 

determinada empresa contratante. Ocorre, no entanto, que o autor115 se posiciona de maneira 

divergente: 

 

En nuestra posición nos inclinamos por sostener que para que una empresa sea 

responsable en forma solidaria con un empleador por el reclamo de un trabajador, 

éste deberá haber estado inserto en su estructura empresarial o haber brindado en 

forma exclusiva servicios para dicha empresa. Si el trabajador ha prestado servicios 

a través de su empleador para diversas empresas se diluye la responsabilidad 

solidaria, ya que sería imposible determinar cuál fue la falta que motivó el despido - 

directo o indirecto - del trabajador, siempre que las empresas no formen parte de un 

grupo empresario. 

 

Portanto, esta posição de Tamagno faz com que não haja a incidência da responsabilidade 

solidária nos casos em que o trabalhador terceirizado presta serviços para várias empresas 

tomadoras de serviços. 

Assim, percebe-se que a empresa que terceiriza as suas atividades, no todo ou em parte, 

não se exime de suas responsabilidades trabalhistas e previdenciárias. Incidindo a 

responsabilidade solidária nas hipóteses em que o trabalhador terceirizado presta serviços em 

atividade normal e específica da empresa tomadora de serviços ou quando presta serviços em 

atividade secundária mas quando for permanente no processo produtivo ou comercial da 

empresa contratante, nos demais casos haverá apenas responsabilidade subsidiária. Ademais, a 

contratação desses trabalhadores deve ter efetiva informação e fiscalização por parte de todos 

os agentes que optem por esse tipo de contratação, dos trabalhadores e da autoridade da 

administração do trabalho.  

 

3.2 Peru 

 

No Peru, a Lei n. 29.245/2007 trata dos serviços de terceirização e o Decreto Legislativo 

n. 1.038/2008 traz o alcance dessa legislação. O art. 2º116 da Lei n. 29.245 estabelece que a 

                                                           
115 TAMAGNO, Lucas F. La responsabilidad solidaria por tercerización de tareas en Argentina: su regulación y 

efectos. In: Limites da Terceirização no direito comparado. Coord. TOLEDO FILHO, Manoel Carlos. Escola 

Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 15º Região: Campinas, 2018. p. 20. 
116 Art. 2º, Lei n. 29.245/2007, do Peru. Se entiende por tercerización la contratación de empresas para que 

desarrollen actividades especializadas u obras, siempre que aquellas asuman los servicios prestados por su cuenta 

y riesgo; cuenten con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales; sean responsables por los resultados 

de sus actividades y sus trabajadores estén bajo su exclusiva subordinación. Constituyen elementos característicos 

de tales actividades, entre otros, la pluralidad de clientes, que cuente con equipamiento, la inversión de capital y 
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terceirização ocorre quando há a contratação de empresas para desenvolverem serviços 

prestados por sua conta e risco, possuindo recursos financeiros, técnicos ou materiais próprios, 

sendo responsáveis pelos resultados de suas atividades e seus trabalhadores estão sob sua 

exclusiva subordinação.  

Constituem os seguintes elementos característicos dessas atividades, dentre outros, a 

pluralidade de clientes, que possuem equipamentos, investimento de capital e remuneração por 

trabalho ou serviço e não se admite em nenhuma hipótese o único modo de contratação de 

pessoal. A aplicação deste sistema de contratação não restringe o exercício dos direitos 

individuais e coletivos dos trabalhadores.  

A terceirização de serviços corresponde a, dentre outros, os contratos da gestão conforme 

a Lei Geral de Empresas, contratos de trabalho, processos externos de terceirização, os contratos 

que possuem como objeto que um terceiro se responsabilize por uma parte integrante do 

processo produtivo, de acordo com o art. 3º117 da Lei n. 29.245. 

Ademais, a primeira disposição118 complementar e final dessa legislação permite a 

subcontratação na terceirização, desde que a empresa subcontratada cumpra os requisitos 

estabelecidos na lei. 

Outrossim, o art. 2º119 do Decreto Legislativo determina o alcance desse instituto. 

Abrangendo as empresas cujos trabalhadores estejam sujeitos ao regime de trabalhista na 

atividade privada, que terceirizam a sua atividade principal, desde que ocorra com o movimento 

contínuo de trabalhadores das empresas terceirizadas para os centros de trabalho ou operações 

daqueles. A terceirização de serviços na seara pública é regida pelas regras de contratação e 

aquisição do Estado e regras especiais que são emitidas sobre o assunto.  

                                                           
la retribución por obra o servicio. En ningún caso se admite la sola provisión de personal. La aplicación de este 

sistema de contratación no restringe el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. 
117 Art. 3º da Lei n. 29.245/2007, do Peru. Constituyen tercerización de servicios, entre otros, los contratos de 

gerencia conforme a la Ley General de Sociedades, los contratos de obra, los procesos de tercerización externa, 

los contratos que tienen por objeto que un tercero se haga cargo de una parte integral del proceso productivo. 
118 Primeira disposição complementar e final da Lei n. 29.245, do Peru. Las empresas que presten servicios de 

tercerización podrán subcontratar siempre y cuando el subcontratista cumpla con los requisitos establecidos en 

la presente Ley. 
119 Art. 2º Decreto Legislativo n. 1.038/2008, do Peru. El ámbito de la Ley comprende a las empresas principales 

cuyos trabajadores estén sujetos al régimen laboral de la actividad privada, que tercerizan su actividad principal, 

siempre que se produzca con desplazamiento continuo de los trabajadores de las empresas tercerizadoras a los 

centros de trabajo o de operaciones de aquellas. La tercerización de servicios en el sector público se rige por las 

normas de contrataciones y adquisiciones del Estado y normas especiales que se expidan sobre la materia. Los 

contratos y figuras empresariales que se encuentran regulados en el artículo 3º de la Ley configuran supuestos 

de tercerización cuando se realizan de acuerdo con las definiciones de la Ley y del presente reglamento. Los 

mecanismos de vinculación empresarial como la tercerización sin desplazamiento continuo y las provisiones de 

bienes y servicios sin tercerización, se encuentran fuera del ámbito de la Ley. 
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Os contratos e figuras empresariais regulamentados no art. 3º da Lei n. 29.245 configuram 

hipóteses de terceirização quando são realizadas de acordo com as definições previstas na lei e 

no decreto legislativo há pouco mencionados. Estando fora do alcance dessa legislação os 

contratos, por exemplo, a terceirização sem movimento contínuo e o fornecimento de bens e 

serviços sem terceirização. 

Impende salientar o fato de que o art. 6º120 do Decreto Legislativo n. 1.038 especifica a 

configuração da continuidade prevista no art. 2º desse decreto, que ocorre em dois casos: a) a 

terceirização sucede pelo menos por mais de um terço dos dias úteis do prazo acordado nesse 

contrato; ou b) quando excede 420h ou 52 dias de trabalho efetivo, consecutivo ou não, dentro 

de um semestre. 

Ademais, o art. 3º121 do Decreto Legislativo nº 1.038 aduz que os quatro requisitos 

previstos no primeiro parágrafo do art. 2º, da Lei nº 29.245, são cumulativos, logo a inexistência 

de um deles faz com que haja o desvirtuamento da terceirização. 

Verifica-se, pois, que a terceirização será permitida em atividades ou trabalhos 

especializados, logo não se permite a sua utilização de maneira irrestrita. Corroborando esse 

entendimento, Omar Toledo Toribio122 leciona: 

 

Sin embargo, al hacer mención la Ley en el sentido de que se entiende por 

tercerización la contratación de empresas para que desarrollen actividades 

especializadas u obras, podemos concluir que son esas dos únicas las posibilidades 

de tercerización, esto es, para el cumplimiento de actividad especializadas u obras, 

lo cual, desde ya constituye un avance frente a la posibilidad de que se puede 

contratar trabajadores, vía tercerización, de manera irrestricta.   
 

Frise-se o fato de que os elementos característicos da terceirização estão previstos no art. 

2º da Lei n. 29.245 e o 4º123 do Decreto Legislativo n. 1.038 determina o seu alcance. Ocorre, 

                                                           
120 Art. 6º do Decreto Legislativo n. 1.038, do Peru. El desplazamiento continuo del trabajador al que se refiere 

el artículo 2º del Decreto Legislativo es aquel realizado de forma regular entre la empresa tercerizadora y la 

empresa principal. Se configura la continuidad cuando: a) El desplazamiento ocurra cuando menos durante más 

de un tercio de los días laborables del plazo pactado en el contrato de tercerización; o, b) Exceda de 420 horas o 

52 días de trabajo efectivo, consecutivos o no, dentro de un semestre. 
121 Art. 3º do Decreto Legislativo n. 1.038/2008, do Peru. Para efectos de la Ley, los cuatro requisitos señalados 

en el primer párrafo del artículo 2º de la misma son copulativos. La inexistencia de uno, cualquiera de ellos, 

desvirtúa la tercerización. 
122 TORIBIO, Omar Toledo. La tercerización laboral (outsourcing). Unisul de Fato e de Direito. Revista Jurídica 

do Sul de Santa Catarina, v. 8, n. 14, pp.119 a 124 abr. 2017, p.119. Disponível em: < 

http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/U_Fato_Direito/article/view/4665/3020>. Acesso em: 18 out. 

2018. 
123 Art. 4º, do Decreto Legislativo n. 1.038/2008, do Peru. 4.1. Los elementos propios de los servicios de 

tercerización que se encuentran regulados en el segundo párrafo artículo 2º de la Ley constituyen, entre otros, 

indicios de la existencia de autonomía empresarial, los cuales deben ser evaluados en cada caso concreto, 

considerando la actividad económica, los antecedentes, el momento de inicio de la actividad empresarial, el tipo 

de actividad delegada y la dimensión de las empresas principal y tercerizadora. 4.2. De acuerdo con lo previsto 
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no entanto, que esse dispositivo foi objeto de ação popular com o intuito de declarar a 

inaplicabilidade do dispositivo contido no Decreto Legislativo, porém foi declarada infundada 

a pretensão124. 

Portanto, os requisitos necessários para a existência de terceirização de serviços se 

encontram regulamentados nos dispositivos alhures mencionados. Nessa direção, o art. 4º do 

Decreto Legislativo disserta sobre o elemento da existência de autonomia empresarial, que deve 

ser avaliado em cada caso concreto, considerando a atividade econômica, os antecedentes, o 

início e o tipo da atividade empresarial, da delegada e a dimensão das empresas principal e 

terceirizada, segundo o parágrafo 4.1 do Decreto Legislativo n. 1.038.  

Seja expresso o fato de que o parágrafo 4.2 do mencionado Decreto determina que a 

pluralidade de clientes não será um requisito necessário para caracterizar a terceirização, nos 

seguintes casos: a) quando o serviço objeto de terceirização é exigido apenas por um pequeno 

número de empresas ou entidades dentro do espaço geográfico, do mercado ou do setor em que 

a empresa terceirizada realiza suas atividades; b) quando com base na natureza do serviço ou 

trabalho, houver motivos razoáveis para estabelecer um contrato de exclusividade entre a 

empresa principal e a empresa de terceirização; e c) quando a empresa terceirizada estiver sob 

o regime da microempresa.  

Por sua vez, o parágrafo 4.3 do Decreto Legislativo n. 1.038 estabelece que se entende 

por empresa de terceirização, quando as ferramentas ou equipamentos utilizados por seus 

trabalhadores são de sua propriedade ou mantidos sob sua responsabilidade e administração. 

                                                           
por el artículo 1º del Decreto Legislativo, la pluralidad de clientes no será un indicio a valorar en los siguientes 

casos: a) Cuando el servicio objeto de tercerización sólo sea requerido por un número reducido de empresas o 

entidades dentro del ámbito geográfico, del mercado o del sector en que desarrolla sus actividades la empresa 

tercerizadora. b) Cuando, en base a la naturaleza del servicio u obra, existan motivos atendibles para el 

establecimiento de pacto de exclusividad entre la empresa principal y la tercerizadora. c) Cuando la empresa 

tercerizadora se encuentre acogida al régimen de la micro empresa. 4.3. Se entiende que la empresa tercerizadora 

cuenta con equipamiento cuando las herramientas o equipos que utilizan sus trabajadores son de su propiedad o 

se mantienen bajo la administración y responsabilidad de aquélla. Cuando resulte razonable, la empresa 

tercerizadora podrá usar equipos o locales que no sean de su propiedad, siempre que los mismos se encuentren 

dentro de su ámbito de administración o formen parte componente o vinculada directamente a la actividad o 

instalación productiva que se le haya entregado para su operación integral. 4.4. Tanto la empresa tercerizadora 

como la empresa principal podrán aportar otros elementos de juicio o indicios destinados a demostrar que el 

servicio ha sido prestado de manera autónoma y que no se trata de una simple provisión de personal, tales como 

la separación física y funcional de los trabajadores de una y otra empresa, la existencia de una organización 

autónoma de soporte a las actividades objeto de la tercerización, la tenencia y utilización por parte de la empresa 

tercerizadora de habilidades, experiencia, métodos, secretos industriales, certificaciones, calificaciones o, en 

general, activos intangibles volcados sobre la actividad objeto de tercerización, con los que no cuente la empresa 

principal, y similares. 
124 TORIBIO, Omar Toledo. La tercerización laboral (outsourcing). Unisul de Fato e de Direito. Revista Jurídica 

da Universidade do Sul de Santa Catarina, v. 8, n. 14, pp.119 a 124, abr. Santa Catarina: Unisul, 2017. p. 119. 

Disponível em: < http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/U_Fato_Direito/article/view/4665/3020>. 

Acesso em: 18 out. 2018. 
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Quando for razoável, a empresa de terceirização pode usar equipamentos ou instalações que 

não são de sua propriedade, desde que estejam dentro de sua abrangência de administração ou 

correspondem a parte componente ou estejam diretamente ligados à atividade ou instalação 

produtiva que lhes foi entregue a sua operação integral. 

Por fim, o item 4.4 do citado Decreto aduz que a empresa terceirizada e a principal podem 

fornecer outros elementos destinados a demonstrar que o serviço foi prestado de maneira 

autônoma. Tanto a empresa de terceirização quanto a principal podem fornecer outros requisitos 

destinados a demonstrar que o serviço foi prestado de maneira autônoma e que não se trata de 

uma simples intermediação de mão de obra, como a separação física e funcional dos 

trabalhadores de uma e de outra empresa, a existência de uma organização autônoma apoiando 

as atividades objeto da terceirização, a posse e o uso por parte da empresa de terceirização de 

habilidades, experiência, métodos, segredos industriais, certificações, qualificações ou, em 

geral, ativos intangíveis focados na atividade objeto de terceirização, com os quais a empresa 

principal não conta, e assim por diante. 

Saliente-se o fato de que, caso os contratos de terceirização não observem os requisitos 

indicados nos artigos 2 e 3 da Lei n. 29.245, e que sejam uma hipótese de intermediação de mão 

de obra, os trabalhadores terceirizados terão uma relação direta de emprego com a empresa 

principal, bem como será cancelado o registro da empresa terceirizada de que trata o art. 8º da 

Lei, sem prejuízo das demais sanções estabelecidas no regulamento correspondente, consoante 

o art. 5º125 da Lei n. 29.245. 

Com efeito, o art. 5º126 do Decreto n. 1.038 estabelece as hipóteses em que é a 

descaracterizada a terceirização: a) no caso da análise dos requisitos desse instituto não exista 

a autonomia empresarial da empresa terceirizada; b) quando os trabalhadores da empresa de 

terceirização estão subordinados à empresa principal; c) quando há a continuação de prestação 

de serviços após o prazo de 30 dias do cancelamento do registro da empresa de terceirização, 

                                                           
125 Art. 5º da Lei n. 29.245/2007, do Peru. Los contratos de tercerización que no cumplan con los requisitos 

señalados en los artículos 2 y 3 de la presente Ley y que impliquen una simple provisión de personal, originan 

que los trabajadores desplazados de la empresa tercerizadora tengan una relación de trabajo directa e inmediata 

con la empresa principal, así como la cancelación del registro a que se refiere el artículo 8 de la presente Ley, 

sin perjuicio de las demás sanciones establecidas en las normas correspondientes. 
126 Art.. 5º do Decreto Legislativo n. 1.038/2008, do Peru. Se produce la desnaturalización de la tercerización: a) 

En caso que el análisis razonado de los elementos contemplados en los artículos 2º y 3º de la Ley y 4º del presente 

reglamento indique la ausencia de autonomía empresarial de la empresa tercerizadora. b) Cuando los 

trabajadores de la empresa tercerizadora están bajo la subordinación de la empresa principal. c) En caso que 

continúe la prestación de servicios luego de transcurrido el plazo al que se refiere el último párrafo del artículo 

9º del presente reglamento, cuando se produce la cancelación del registro. La desnaturalización tiene por efecto 

que la empresa principal sea el empleador del trabajador desplazado, desde el momento en que se produce la 

misma. 
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segundo o último parágrafo do art. 9º desse decreto. O desvirtuamento da terceirização tem por 

efeito conferir à empresa principal a situação de real empregador dos trabalhadores 

terceirizados, desde o momento em que ocorre.  

No que se refere ao direito de informação, o art. 6º127 da Lei n. 29.245 determina que, ao 

iniciar a execução do contrato de terceirização, a empresa terceirizada tem a obrigação de 

informar por escrito aos trabalhadores terceirizados, seus representantes, os sindicatos e os 

trabalhados da empresa principal, os seguintes dados: a identidade da empresa principal, 

incluindo o nome, a denominação ou a razão social, seu domicílio e o número do Registro Único 

de Contribuinte; as atividades que são objeto do contrato celebrado com a empresa principal, 

cuja execução será objeto central de trabalho ou de operações; o local de execução das 

atividades mencionadas há instantes. O descumprimento desta obrigação constitui infração 

administrativa, de acordo com o disposto na regulamentação sobre inspeção do trabalho. É 

nessa direção o disposto no art. 8º128 do Decreto Legislativo n. 1.038. 

Já o art. 7º129 da Lei n. 29.245 especifica os direitos trabalhistas dos trabalhadores 

terceirizados, sem prejuízo dos direitos previstos na legislação do trabalho em vigor. Os 

                                                           
127 Art. 6º da Lei n. 29.245/2007, do Peru. Al iniciar la ejecución del contrato, la empresa tercerizadora tiene la 

obligación de informar por escrito a los trabajadores encargados de la ejecución de la obra o servicio, a sus 

representantes, así como a las organizaciones sindicales y a los trabajadores de la empresa principal, lo siguiente: 

La identidad de la empresa principal, incluyendo a estos efectos el nombre, denominación o razón social de esta, 

su domicilio y número de Registro Único del Contribuyente. Las actividades que son objeto del contrato celebrado 

con la empresa principal, cuya ejecución se llevará a cabo en el centro de trabajo o de operaciones de la misma. 

El lugar donde se ejecutarán las actividades mencionadas en el numeral anterior. El incumplimiento de esta 

obligación constituye infracción administrativa, de conformidad con lo señalado en las normas sobre inspección 

del trabajo. 
128 Art. 8º do Decreto Legislativo n. 1.038/2008, do Peru. La información a la que se contrae el artículo 4º de la 

Ley se encuentra referida a la actividad empresarial a ejecutar y a la unidad productiva o ámbito de la empresa 

principal en la que la misma será realizada. Dicha información podrá ser incluida en los contratos de trabajo o 

transmitida a los trabajadores de la empresa tercerizadora mediante comunicación escrita. La obligación de 

informar de la empresa tercerizadora, a la que hace mención el artículo 6º de la Ley, se efectúa por escrito ante 

los trabajadores encargados de la ejecución de la obra o servicio, sus representantes y sus organizaciones 

sindicales, antes del desplazamiento. En el caso de los trabajadores de la empresa principal, dicha obligación se 

cumple a través del empleador de los mismos. La empresa principal deberá informar a la organización sindical 

o, en su defecto, a los delegados que representen a sus trabajadores, acerca de la identidad de la empresa 

tercerizadora y de los trabajadores desplazados, así como las actividades que éstos realizarán, dentro de los 5 

días siguientes al mes calendario en que se produjo el desplazamiento o dentro de las 24 horas de la solicitud que 

sea efectuada por parte de la organización sindical. 
129 Art. 7º, da Lei n. 29.245/2007, do Peru. Los trabajadores de las empresas que prestan servicio de tercerización 

tienen los siguientes derechos, sin perjuicio de los ya establecidos en la legislación laboral vigente: Los 

trabajadores bajo contrato de trabajo sujetos a modalidad tienen iguales derechos que los trabajadores 

contratados a tiempo indeterminado. Este derecho se aplica a los trabajadores desplazados en una tercerización, 

respecto de su empleador. Los trabajadores que realicen labores en las instalaciones de la empresa principal en 

una tercerización, cualquiera fuese la modalidad de contratación laboral utilizada, como todo trabajador 

contratado a tiempo indeterminado o bajo modalidad, tiene respecto de su empleador todos los derechos laborales 

individuales y colectivos establecidos en la normativa vigente; en consecuencia, los trabajadores no están sujetos 

a subordinación por parte de la empresa principal. La tercerización de servicios y la contratación sujeta a 

modalidad, incluyendo aquella realizada en la tercerización de servicios, no puede ser utilizada con la intención 

o efecto de limitar o perjudicar la libertad sindical, el derecho de negociación colectiva, interferir en la actividad 
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trabalhadores terceirizados possuem direitos iguais dos trabalhadores por tempo indeterminado, 

com relação ao seu empregador. O empregador deve respeitar todos os direitos trabalhistas 

individuais e coletivos estabelecidos nos regulamentos vigentes dos trabalhadores terceirizados, 

que realizam trabalho nas instalações da empresa principal, seja qual for o tipo de contrato de 

trabalho utilizado. Como qualquer trabalhador contratado indefinidamente ou sob modalidade, 

os trabalhadores terceirizados não estão sujeitos à subordinação pela empresa principal. 

Igualmente, a terceirização não pode ser usada com a intenção ou efeito de limitar ou 

prejudicar a liberdade de associação, o direito à negociação coletiva, interferindo na atividade 

das organizações sindicais, substituir trabalhadores em greve ou afetar a situação de emprego 

dos líderes protegidos pela imunidade sindical. 

Os trabalhadores podem providenciar reclamação junto à Autoridade Administrativa do 

Trabalho ou recorrer ao Poder Judiciário, para solicitar a proteção de seus direitos coletivos, 

para contestar as práticas antissindicais, verificar a natureza dos contratos de trabalho na 

modalidade terceirização, contestar a não renovação de contrato que prejudique o exercício do 

direito da liberdade de associação e negociação coletiva ou em violação do princípio da não 

discriminação, e obter, se for o caso, a reintegração no local de trabalho, seu reconhecimento 

como trabalhador da empresa principal, bem como as compensações, indenizações e custos que 

correspondem a declarar em processo judicial, sem prejuízo da aplicação de multas.   

Quanto ao registro das empresas de terceirização, estas devem realizar a sua inscrição no 

Registro Nacional de Empresas Terceirizadas, por parte da Autoridade Administrativa de 

Trabalho do domicílio da empresa de terceirização, no prazo de 30 (trinta) dias de sua 

constituição, para que possa iniciar o desempenho de suas atividades, de acordo com o art. 8º130 

da Lei n. 29.245. É nessa direção a previsão do art. 9º131 do Decreto Legislativo n. 1.038. 

                                                           
de las organizaciones sindicales, sustituir trabajadores en huelga o afectar la situación laboral de los dirigentes 

amparados por el fuero sindical. Cuando corresponda, los trabajadores pueden interponer denuncias ante la 

Autoridad Administrativa de Trabajo o recurrir al Poder Judicial, para solicitar la protección de sus derechos 

colectivos, incluyendo los referidos en el numeral 2 del presente artículo, a impugnar las prácticas antisindicales, 

incluyendo aquellas descritas en el numeral 3 del presente artículo, a la verificación de la naturaleza de los 

contratos de trabajo sujetos a modalidad de acuerdo con la legislación laboral vigente, a impugnar la no 

renovación de un contrato para perjudicar el ejercicio del derecho de libertad sindical y de negociación colectiva 

o en violación del principio de no discriminación, y obtener, si correspondiera, su reposición en el puesto de 

trabajo, su reconocimiento como trabajador de la empresa principal, así como las indemnizaciones, costos y 

costas que corresponda declarar en un proceso judicial, sin perjuicio de la aplicación de multas.  
130 Art. 8º, da Lei n. 29.245/2007, do Peru. Para iniciar y desarrollar sus actividades, las empresas tercerizadoras 

se inscriben en un Registro Nacional de Empresas Tercerizadoras a cargo de la Autoridad Administrativa de 

Trabajo, en un plazo de treinta (30) días hábiles de su constitución.La inscripción en el Registro se realiza ante 

la Autoridad Administrativa de Trabajo competente del lugar donde la empresa desarrolla sus actividades, 

quedando sujeta la vigencia de su autorización a la subsistencia de su registro. 
131 Art. 9º, do Decreto Legislativo n. 1.038/2008, do Peru. Se consideran inscritas en el registro al que hace 

referencia el artículo 8º de la Ley las empresas tercerizadoras que, durante el período declarado, cumplen con 

registrar el desplazamiento de su personal a empresas principales, en la planilla electrónica que se encuentra 
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Por sua vez, a empresa principal, que utiliza a terceirização de serviços, responde 

solidariamente com a empresa contratada pelo pagamento das verbas trabalhistas e obrigações 

previdenciárias acumuladas no momento em que o trabalhador terceirizado presta seus serviços. 

Essa responsabilidade se estende por um ano após a conclusão do trabalho e a empresa 

terceirizada mantém a sua responsabilidade pelo prazo estabelecido para a prescrição 

trabalhista, de acordo com o art. 9º132 da Lei n. 29.245. 

Com efeito, o art. 7º133 do Decreto Legislativo n. 1.038 estabelece o alcance dessa 

responsabilidade, que abrange a empresa contratante, a contratada e a subcontratada, devedoras 

solidárias em face do trabalhador terceirizado e da previdência social. As obrigações 

trabalhistas estabelecidas pela norma legal incluem o pagamento das remunerações ordinárias, 

os benefícios e as indenizações trabalhistas previstas na lei. As obrigações previdenciárias 

incluem as contribuições e aportes que devem ser retidas e pagas pelo empregador ao seguro 

social de saúde e ao sistema de pensão. A extensão da responsabilidade inclui violações que 

ocorrem durante o período de terceirização. A solidariedade em matéria de Seguro 

Complementar de Riscos do Trabalho é regida pelo disposto no Art. 5º das Normas Técnicas 

do Seguro do Trabalho, aprovadas pelo Decreto Supremo nº 003-98-SA. O prazo de prescrição 

da responsabilidade solidária se inicia com o término do contrato de terceirização.  

                                                           
regulada por el Decreto Supremo Nº 018-2007-TR y sus normas modificatorias y complementarias, con 

independencia de su fecha de constitución. Cuando se verifique alguna de las situaciones descritas en el artículo 

5º del presente reglamento, la inspección del trabajo propone la cancelación del registro, además de la imputación 

de relaciones laborales a la empresa principal, y la Autoridad Administrativa de Trabajo en el procedimiento 

administrativo sancionador declara la cancelación del registro y las relaciones laborales existentes. El Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo elabora una lista pública de empresas tercerizadoras cuyo registro ha sido 

cancelado. Notificada la cancelación del registro la empresa de tercerización estará impedida de desplazar 

trabajadores. Publicada la cancelación del registro en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo la empresa principal deberá concluir el contrato con la empresa de tercerización. En caso de cancelación 

del registro, las empresas principales disponen de un plazo de 30 (treinta) días calendario a fin de efectuar la 

adecuación correspondiente. 
132 Art. 9º, da Lei n. 29.245/2007, do Peru. La empresa principal que contrate la realización de obras o servicios 

con desplazamiento de personal de la empresa tercerizadora es solidariamente responsable por el pago de los 

derechos y beneficios laborales y por las obligaciones de seguridad social devengados por el tiempo en que el 

trabajador estuvo desplazado. Dicha responsabilidad se extiende por un año posterior a la culminación de su 

desplazamiento. La empresa tercerizadora mantiene su responsabilidad por el plazo establecido para la 

prescripción laboral. 
133 Art. 7º, do Decreto Legislativo n. 1.038/2008, do Peru. La extensión de responsabilidad a la que se refiere el 

artículo 9º de la Ley alcanza al empresario principal, al contratista y al subcontratista, quienes son deudores 

solidarios frente al trabajador impago o a la entidad de previsión social. Las obligaciones laborales establecidas 

por norma legal incluyen el pago de las remuneraciones ordinarias y de los beneficios e indemnizaciones 

laborales previstas por ley. Las obligaciones de previsión social incluyen las contribuciones y aportes que debe 

retener o pagar el empleador al Seguro Social de Salud, o a un sistema pensionario. La extensión de 

responsabilidad comprende a los incumplimientos que se produzcan durante el período de desplazamiento. La 

solidaridad en materia de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo se rige por lo dispuesto en el artículo 5º 

de las Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, aprobadas por el Decreto Supremo 

Nº 003-98-SA. El plazo de prescripción de la responsabilidad solidaria se inicia ocurrido el fin del 

desplazamiento. 
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3.3 Chile 

 

A Lei n. 20.123/2006 traz a regulamentação do trabalho em regime de subcontratação, o 

funcionamento das empresas de serviços transitórios e o contrato de trabalho firmado com tais 

empresas, pois inclui esta modalidade de trabalho o Título VII no Livro I do Código do 

Trabalho do Chile, D.F.L. Núm. 01 – Santiago, 31 de julho de 2002. Outrossim, inseriu os 

incisos 2 e 3 ao art. 92 bis no mesmo diploma legal, estabelecendo multa às empresas que 

utilizam serviços intermediários agrícolas ou empresas intermediárias não inscritas, bem como 

determinando nestes casos que esses trabalhadores devem ser considerados como dependentes 

do dono da obra, da empresa ou da fazenda.  

O art. 183-A134 do Código do Trabalho traz a definição do trabalho em regime de 

subcontratação, que seria aquele realizado em virtude de um contrato de trabalho entre um 

trabalhador e o empregador, denominado contratante ou subcontratante, quando este, em razão 

de um acordo contratual, se encarrega de executar uma obra ou prestar serviços, por sua conta 

e risco, e com empregados sob sua dependência, para uma terceira pessoa física ou jurídica 

dona da obra ou empresa, denominada de empresa principal, onde se desenvolvem os serviços 

ou a execução das obras contratadas. Ocorre, no entanto, que as obras ou serviços prestados de 

maneira descontínua ou esporádica não se sujeitam a este regime de contratação. 

Registre-se o fato de que, se a prestação dos serviços ou a execução da obra não 

observarem os requisitos indicados acima ou se configurarem como hipótese de intermediação 

de mão de obra, entender-se-á que a empresa principal será efetivamente o seu empregador com 

as consequências do vínculo de emprego direto, sem prejuízo das sanções correspondentes para 

a aplicação do art. 478135 do Código do Trabalho, que trata do recurso de anulação. 

                                                           
134 Art. 183-A do Código do Trabalho do Chile. Art. 183-A. Es trabajo en régimen de subcontratación, aquél 

realizado en virtud de un contrato de trabajo por un trabajador para un empleador, denominado contratista o 

subcontratista, cuando éste, en razón de un acuerdo contractual, se encarga de ejecutar obras o servicios, por su 

cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su dependencia, para una tercera persona natural o jurídica dueña de la 

obra, empresa o faena, denominada la empresa principal, en la que se desarrollan los servicios o ejecutan las 

obras contratadas. Con todo, no quedarán sujetos a las normas de este Párrafo las obras o los servicios que se 

ejecutan o prestan de manera discontinua o esporádica. 635 636 637 Si los servicios prestados se realizan sin 

sujeción a los requisitos señalados en el inciso anterior o se limitan sólo a la intermediación de trabajadores a 

una faena, se entenderá que el empleador es el dueño de la obra, empresa o faena, sin perjuicio de las sanciones 

que correspondan por aplicación del artículo 478. 
135 Art. 478 do Código de Trabalho do Chile. El recurso de nulidad procederá, además: a) Cuando la sentencia 

haya sido pronunciada por juez incompetente, legalmente implicado, o cuya recusación se encuentre pendiente o 

haya sido declarada por tribunal competente; b) Cuando haya sido pronunciada con infracción manifiesta de las 

normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica; c) Cuando sea necesaria la 

alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior; 

d) Cuando en el juicio hubieren sido violadas las disposiciones establecidas por la ley sobre inmediación o 
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No que tange ao adimplemento dos créditos trabalhistas e previdenciários, o art. 183-B136 

do referido diploma legal determina a responsabilidade solidária das empresas que utilizam 

contratos de terceirização na execução de obras ou na prestação de serviços, incluídas as 

eventuais indenizações legais correspondentes ao término da relação de trabalho.  

Essa responsabilidade limita-se ao período em que os trabalhadores prestaram serviços 

em regime de terceirização para a empresa principal na hipótese de figurar como contratante ou 

subcontratante. Ocorre, no entanto, que este tipo de responsabilidade não se aplica no caso de 

construção de obra por pessoa natural. 

A empresa contratante e a subcontratante, quando houver a solicitação, possuem o direito 

de serem informadas pela empresa contratada acerca do cumprimento das obrigações 

trabalhistas e previdenciárias que correspondem aos trabalhadores terceirizados, segundo o art. 

183-C137 do Código do Trabalho. 

                                                           
cualquier otro requisito para los cuales la ley haya previsto expresamente la nulidad o lo haya declarado como 

esencial expresamente; e) Cuando la sentencia se hubiere dictado con omisión de cualquiera de los requisitos 

establecidos en los artículos 459, 495 o 501, inciso final, de este Código, según corresponda; contuviese 

decisiones contradictorias; otorgare más allá de lo pedido por las partes, o se extendiere a puntos no sometidos 

a la decisión del tribunal, sin perjuicio de las facultades para fallar de oficio que la ley expresamente otorgue, y 

f) Cuando la sentencia haya sido dictada contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada y hubiere sido ello 

alegado oportunamente en el juicio. El tribunal ad quem, al acoger el recurso de nulidad fundado en las causales 

previstas en las letras b), c), e), y f), deberá dictar la sentencia de reemplazo correspondiente con arreglo a la ley. 

En los demás casos, el tribunal ad quem, en la misma resolución, determinará el estado en que queda el proceso 

y ordenará la remisión de sus antecedentes para su conocimiento al tribunal correspondiente. No producirán 

nulidad aquellos defectos que no influyan en lo dispositivo del fallo, sin perjuicio de las facultades de corregir de 

oficio que tiene la Corte durante el conocimiento del recurso. Tampoco la producirán los vicios que, conocidos, 

no hayan sido reclamados oportunamente por todos los medios de impugnación existentes. Si un recurso se 

fundare en distintas causales, deberá señalarse si se invocan conjunta o subsidiariamente. 
136 Art. 183-B do Código do Trabalho do Chile. La empresa principal será solidariamente responsable de las 

obligaciones laborales y previsionales de dar que afecten a los contratistas en favor de los trabajadores de éstos, 

incluidas las eventuales indemnizaciones legales que correspondan por término de la relación laboral. Tal 

responsabilidad estará limitada al tiempo o período durante el cual el o los trabajadores prestaron servicios en 

régimen de subcontratación para la empresa principal. En los mismos términos, el contratista será solidariamente 

responsable de las obligaciones que afecten a sus subcontratistas, a favor de los trabajadores de éstos. La empresa 

principal responderá de iguales obligaciones que afecten a los subcontratistas, cuando no pudiere hacerse 

efectiva la responsabilidad a que se refiere el inciso siguiente. El trabajador, al entablar la demanda en contra 

de su empleador directo, podrá hacerlo en contra de todos aquellos que puedan responder de sus derechos, en 

conformidad a las normas de este Párrafo. En los casos de construcción de edificaciones por un precio único 

prefijado, no procederán estas responsabilidades cuando quien encargue la obra sea una persona natural.  
137 Art. 183-C do Código do Trabalho do Chile. La empresa principal, cuando así lo solicite, tendrá derecho a ser 

informada por los contratistas sobre el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y 

previsionales que a éstos correspondan respecto a sus trabajadores, como asimismo de igual tipo de obligaciones 

que tengan los subcontratistas con sus trabajadores. El mismo derecho tendrán los contratistas respecto de sus 

subcontratistas. El monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales a que se refiere 

el inciso anterior, deberá ser acreditado mediante certificados emitidos por la respectiva Inspección del Trabajo, 

o bien por medios idóneos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento. El Ministerio 

del Trabajo y Previsión Social deberá dictar, dentro de un plazo de 90 días, un reglamento que fije el 

procedimiento, plazo y efectos con que la Inspección del Trabajo respectiva emitirá dichos certificados. Asimismo, 

el reglamento definirá la forma o mecanismos a través de los cuales las entidades o instituciones competentes 

podrán certificar debidamente, por medios idóneos, el cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de 

los contratistas respecto de sus trabajadores. 642 En el caso que el contratista o subcontratista no acredite 

oportunamente el cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y previsionales en la forma señalada, la 
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Acontece que o art. 183-D138 do referido diploma legal admite a incidência da 

responsabilidade subsidiária da empresa contratante ou subcontratante pelas obrigações 

trabalhistas e previdenciárias dos trabalhadores terceirizados, quando estas empresas exercem 

o seu efetivo direito de serem informadas sobre essas obrigações, bem como a retenção dos 

valores que não foram repassados corretamente pela empresa contratada aos trabalhadores, 

restringindo-se ao período em que perdurou a terceirização. 

Ademais, as empresas que utilizam contratos de terceirização em sua cadeia produtiva 

devem adotar medidas eficazes para a proteção da vida e da saúde de todos os trabalhadores 

que prestem serviços nas suas dependências, observando-se o art. 183-E139 do diploma laboral. 

Josiane Fachini Favo140, ao lecionar sobre a legislação do Chile, disserta que “[...] o 

ordenamento jurídico do trabalho adotou uma posição contrária à precarização do trabalho, mas 

pouco impeditiva da terceirização no país ao permitir a prática em todas as atividades 

econômicas, desde que as empresas sejam idôneas”.  

Em razão desse fato, verifica-se que o ordenamento jurídico chileno permite que a 

terceirização ocorra em todas as atividades econômicas. Reconhece, em regra, a 

                                                           
empresa principal podrá retener de las obligaciones que tenga a favor de aquél o aquéllos, el monto de que es 

responsable en conformidad a este Párrafo. El mismo derecho tendrá el contratista respecto de sus 

subcontratistas. Si se efectuara dicha retención, quien la haga estará obligado a pagar con ella al trabajador o 

institución previsional acreedora. En todo caso, la empresa principal o el contratista, en su caso, podrá pagar 

por subrogación al trabajador o institución previsional acreedora. La Dirección del Trabajo deberá poner en 

conocimiento de la empresa principal, las infracciones a la legislación laboral y previsional que se constaten en 

las fiscalizaciones que se practiquen a sus contratistas o subcontratistas. Igual obligación tendrá para con los 

contratistas, respecto de sus subcontratistas. 
138 Art. 183-D do Código do Trabalho do Chile. Si la empresa principal hiciere efectivo el derecho a ser informada 

y el derecho de retención a que se refieren los incisos primero y tercero del artículo anterior, responderá 

subsidiariamente de aquellas obligaciones laborales y previsionales que afecten a los contratistas y 

subcontratistas en favor de los trabajadores de éstos, incluidas las eventuales indemnizaciones legales que 

correspondan por el término de la relación laboral. Tal responsabilidad estará limitada al tiempo o período 

durante el cual el o los trabajadores del contratista o subcontratista prestaron servicios en régimen de 

subcontratación para el dueño de la obra, empresa o faena. Igual responsabilidad asumirá el contratista respecto 

de las obligaciones que afecten a sus subcontratistas, a favor de los trabajadores de éstos. Se aplicará también, 

lo dispuesto en el inciso precedente, en el caso que, habiendo sido notificada por la Dirección del Trabajo de las 

infracciones a la legislación laboral y previsional que se constaten en las fiscalizaciones que se practiquen a sus 

contratistas o subcontratistas, la empresa principal o contratista, según corresponda, hiciere efectivo el derecho 

de retención a que se refiere el inciso tercero del artículo precedente. 
139 Art. 183-E do Código do Trabalho do Chile. Sin perjuicio de las obligaciones de la empresa principal, 

contratista y subcontratista respecto de sus propios trabajadores en virtud de lo dispuesto en el artículo 184, la 

empresa principal deberá adoptar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de todos los 

trabajadores que laboran en su obra, empresa o faena, cualquiera sea su dependencia, en conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 66 bis de la ley N° 16.744 y el artículo 3° del Decreto Supremo N° 594, de 1999, del 

Ministerio de Salud. 645 646 647 648 En los casos de construcción de edificaciones por un precio único prefijado, 

no procederán las obligaciones y responsabilidades señaladas en el inciso precedente, cuando quien encargue la 

obra sea una persona natural. Sin perjuicio de los derechos que se reconocen en este Párrafo 1° al trabajador en 

régimen de subcontratación, respecto del dueño de la obra, empresa o faena, el trabajador gozará de todos los 

derechos que las leyes del trabajo le reconocen en relación con su empleador. 
140 FAVO, Josiane Fachini. Balanço da regulamentação da terceirização do trabalho em países selecionados da 

américa latina. Revista ABET – v. IX. n. 1. pp.126 a 147. Revista ABET: Curitiba, 2010, p. 135. 
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responsabilidade solidária da empresa tomadora de serviços pelos direitos trabalhistas e 

previdenciários dos trabalhadores terceirizados, porém, permite a incidência da 

responsabilidade subsidiária da empresa contratante, se houver a fiscalização pelo cumprimento 

dessas obrigações pela empresa contratada.  

 

3.4 Uruguai 

 

O Uruguai possui em seu ordenamento jurídico a Lei n. 18.099/2007, que trata sobre as 

normas de proteção aos trabalhadores no caso de descentralização empresarial. Este diploma 

legal determina em seu art. 1º141, a responsabilidade solidária no que se refere às obrigações 

trabalhistas da empresa que utiliza hipóteses de terceirização de serviços, bem como para o 

pagamento das contribuições para a seguridade social ou a entidade correspondente, nos casos 

de acidentes de trabalho e de doença profissional e as sanções e recuperações devidas ao Banco 

Estatal de Seguros em relação a estes trabalhadores. Igualmente, aplica-se esta modalidade de 

responsabilidade nas hipóteses de terceirização na esfera pública, limitando-se às obrigações 

durante o período em que se verificou a terceirização. 

Impende salientar o fato de que as empresas que utilizam modalidades de 

descentralização empresarial podem estabelecer, mediante contrato, a divisão das obrigações 

referidas no art. 1º entre si, bem como exigir as garantias que estimem convenientes. Esses 

contratos não são oponíveis aos trabalhadores, de tal modo que estes podem demandar 

indistintamente a qualquer uma das empresas a totalidade das obrigações já mencionadas, de 

acordo com o art. 2º142 do diploma legal já citado.  

Ademais, não é permitida a contratação de trabalhadores terceirizados para a substituição 

de empregados que estejam recebendo subsídio de desemprego por motivo de suspensão parcial 

                                                           
141 Art. 1º da Lei n. 18.099/2007 do Uruguai. Todo patrono o empresario que utilice subcontratistas, 

intermediarios o suministradores de mano de obra, será responsable solidario de las obligaciones laborales de 

éstos hacia los trabajadores contratados, así como del pago de las contribuciones a la seguridad social a la 

entidad provisional que corresponda, de la prima de accidente de trabajo y enfermedad profesional y de las 

sanciones y recuperos que se adeuden al Banco de Seguros del Estado en relación a esos trabajadores. El Poder 

Ejecutivo, el Poder Legislativo, los organismos comprendidos en los artículos 220 y 221 de la Constitución de la 

República, las Intendencias Municipales, las Juntas Departamentales y las personas públicas no estatales, cuando 

utilicen personal mediante algunas de las modalidades previstas en el inciso anterior, quedan incluidos en el 

régimen de responsabilidad solidaria regulado por esta ley. La responsabilidad solidaria queda limitada a las 

obligaciones devengadas durante el período de subcontratación, intermediación o suministro de mano de obra. 
142 Art. 2º da Lei n. 18.099/2007 do Uruguai. Los deudores solidarios de obligaciones laborales pueden establecer 

por contrato la forma en que las obligaciones asumidas se dividen entre ellos, así como exigirse las garantías que 

estimen convenientes. Dichos pactos o contratos no son oponibles a los acreedores, quienes podrán demandar 

indistintamente a cualquiera de los codeudores solidarios por el total de las obligaciones referidas en el artículo 1º 

de esta ley. 
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ou total do trabalho ou no caso de conflito coletivo, por exemplo, em greve, sem prejuízo das 

disposições que regem os serviços especiais, consoante o art. 3º143, da Lei n. 18.099/2007. 

Por fim, os arts. 4º144 e 5º145, da já mencionada lei, estabelecem que a contratação de 

trabalhadores terceirizados deverá ser feita por escrito, mediante a informação prévia sobre as 

condições de trabalho, o valor da remuneração e, em cada caso, a empresa ou a instituição para 

qual irá prestar os seus serviços. Esses trabalhadores não poderão receber direitos trabalhistas 

inferiores àqueles estabelecidos por negociação coletiva ou por decretos do Poder Executivo 

para a categoria que desempenham e corresponda à atividade negocial da empresa onde eles 

prestem seus serviços. 

Nessa esteira, a Lei n. 18.251/2008, que determina a responsabilidade trabalhista no caso 

de processos de descentralização empresarial, traz em seu art. 1º146 as definições de empresa 

subcontratante, de empresa que realiza intermediação de mão de obra e de empresa fornecedora 

de mão de obra para os efeitos de incidência da Lei n. 18.099/2007. 

Registre-se o fato de que o art. 2º147 da Lei n. 18.251/2008 dispõe que a subcontratação e 

a intermediação de mão de obra definidas no dispositivo anterior não se aplicam no caso de 

obras ou serviços em que se executam de maneira eventual. O conceito de obra ou serviço 

ocasional não inclui o trabalho sazonal ou temporário que será regido pelas regras gerais. 

                                                           
143Art. 3º da Lei n. 18.099/2007 do Uruguai. En ningún caso podrán emplearse las modalidades de contratación 

referidas en el artículo 1º de la presente ley para reemplazar trabajadores que se encuentren amparados al 

subsidio por desempleo por la causal de suspensión parcial o total de trabajo o en conflicto colectivo, sin perjuicio 

de las disposiciones especiales que rigen los servicios esenciales. 
144 Art. 4º da Lei n. 18.099/2007 do Uruguai. Todo trabajador contratado mediante alguna de las modalidades 

previstas por esta norma será informado previamente por escrito sobre sus condiciones de empleo, su salario y, 

en su caso, la empresa o institución para la cual prestará servicios. 
145 Art. 5º Lei n. 18.099/2007 do Uruguai. Los trabajadores provistos por empresas suministradoras de empleo 

temporal no podrán recibir beneficios laborales inferiores a los establecidos por laudos de los consejos de 

salarios, convenios colectivos o decretos del Poder Ejecutivo para la categoría que desempeñen y que 

corresponda al giro de actividad de la empresa donde los mismos prestan sus servicios. 
146 Art. 1º da Lei n. 18.251/2008 do Uruguai. A los efectos de la Ley N. 18.099, de 24 de enero de 2007: A) 

(Subcontratista). Existe subcontratación cuando un empleador, en razón de un acuerdo contractual, se encarga 

de ejecutar obras o servicios, por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su dependencia, para una tercera 

persona física o jurídica, denominada patrono o empresa principal, cuando dichas obras o servicios se encuentren 

integrados en la organización de éstos o cuando formen parte de la actividad normal o propia del establecimiento, 

principal o accesoria (mantenimiento, limpieza, seguridad o vigilancia), ya sea que se cumplan dentro o fuera del 

mismo. B) (Intermediario). Intermediario es el empresario que contrata o interviene en la contratación de 

trabajadores para que presten servicios a un tercero. No entrega directamente los servicios u obras al público, 

sino a otro patrono o empresario principal. C) (Empresa suministradora de mano de obra). Agencia de empleo 

privada o empresa suministradora de mano de obra es la que presta servicios consistentes en emplear 

trabajadores con el fin de ponerlos a disposición de una tercera persona física o jurídica (empresa usuaria), que 

determine sus tareas y supervise su ejecución. 
147 Art. 2º da Lei n. 18.251/2008. En los casos previstos en los literales A) y B) del artículo 1º de la presente ley, 

no están comprendidas las obras o los servicios que se ejecutan o prestan de manera ocasional. El concepto de 

obra o servicio ocasional no incluye el trabajo zafral o de temporada el que será regido por las normas generales. 
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Outrossim, aos processos de distribuição de produto não se aplica o referido diploma legal, de 

acordo com o art. 3º148. 

A empresa que utiliza hipóteses de terceirização em sua atividade empresarial tem o 

direito às devidas informações sobre o cumprimento das obrigações trabalhistas e 

previdenciárias, conforme o art. 4º149 do diploma legal mencionado, mediante a exigência da 

empresa contratada da declaração denominada de histórico do trabalho e o recibo de pagamento 

das quotas à entidade de pensão, a certidão que demonstre a situação regular das contribuições 

à seguridade social, documento do Banco de Seguros do Estado que certifique a existência de 

seguro no caso de acidentes de trabalho e de doenças profissionais, planilha de controle de 

trabalho, recibo de pagamentos salariais e, caso exista, a convenção coletiva aplicável. 

Igualmente, poderá reter o pagamento quando não houver a comprovação do pagamento das 

obrigações trabalhistas e previdenciárias, de acordo com o seu art. 5º150.  

Quando a empresa principal realiza a efetiva fiscalização dos contratos de terceirização 

de acordo com as exigências do art. 4º acima citado, a sua responsabilidade será subsidiária no 

que tange às obrigações definidas no art. 1º da Lei n. 18.099/2007, observando-se a limitação 

temporal ali estabelecida e o seu alcance, de acordo com o art. 6º151 da Lei n.18.251/2008. 

                                                           
148Art. 3º da Lei n. 18.251/2008 do Uruguai. El proceso de distribución de productos se rige por los artículos 1º a 

7º inclusive del Decreto-Ley Nº 14.625, de 4 de enero de 1977. 
149Art. 4º da Lei n. 18.251/2008 do Uruguai.  Todo patrono o empresario que utilice subcontratistas, 

intermediarios o suministradores de mano de obra tiene derecho a ser informado por éstos sobre el monto y el 

estado de cumplimiento de las obligaciones laborales, previsionales, así como las correspondientes a la 

protección de la contingencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que a éstos correspondan 

respecto de sus trabajadores. A esos efectos, queda facultado a exigir a la empresa contratada la exhibición de 

los siguientes documentos: A) Declaración nominada de historia laboral (artículo 87 de la Ley Nº 16.713, de 3 de 

setiembre de 1995) y recibo de pago de cotizaciones al organismo previsional. B) Certificado que acredite 

situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la entidad previsional que corresponda 

(artículo 663 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990). C) Constancia del Banco de Seguros del Estado 

que acredite la existencia del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. D) Planilla de 

control de trabajo, recibos de haberes salariales y, en su caso, convenio colectivo aplicable. Asimismo, podrá 

requerir los datos personales de los trabajadores comprendidos en la prestación del servicio a efectos de realizar 

los controles que estime pertinentes. 
150Art. 5º da Lei n. 18.251/2008 do Uruguai. Cuando el subcontratista, el intermediario o la empresa 

suministradora no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales y del 

seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en la forma señalada, el patrono o empresario 

principal podrá retener de las obligaciones que tenga a favor de aquél o aquéllos, el monto correspondiente. El 

mismo derecho tendrá el contratista respecto de sus subcontratistas. Quien ejerza dicha facultad estará obligado 

a pagar con ella al trabajador, a la entidad previsional acreedora y al Banco de Seguros del Estado. En todo 

caso, el patrono o empresario podrá pagar por subrogación al trabajador, a la entidad previsional acreedora o 

al Banco de Seguros del Estado. 
151 Art. 6º da Lei n. 18.251/2008 do Uruguai. Cuando el patrono o la empresa principal hiciere efectivo el derecho 

a ser informado establecido en el artículo 4º de la presente ley, responderá subsidiariamente de las obligaciones 

referidas en el artículo 1º de la Ley Nº 18.099, de 24 de enero de 2007, con la limitación temporal allí establecida 

y el alcance definido en el artículo 7º de la presente ley. Cuando no ejerza dicha facultad será solidariamente 

responsable del cumplimiento de estas obligaciones. 
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O alcance da responsabilidade da empresa principal é determinada pelo art. 7º152 Lei n. 

18.251/2008, estabelecendo que são aquelas obrigações trabalhistas e previdenciárias 

compreendidas no art. 1º da Lei n. 18.099/2007. 

Josiane Fachini Favo153 sintetiza, assim, acerca da terceirização no Uruguai: 

 

No geral, a regulamentação uruguaia estimula a triangularização das relações de 

trabalho, na medida em que concebe conceitos amplos de empresas intermediárias, 

subcontratadas e fornecedoras de mão de obra, ou melhor, não limita as atividades 

econômicas em que incidirão a terceirização e apenas impede a precarização. Em 

contrapartida, a legislação de 2008 estimula que os empresários principais fiscalizem 

o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias pelas terceiras, mediante 

a concessão da responsabilidade subsidiária. 

 

De efeito, analisando o direito positivo do Uruguai no que tange à terceirização, constata-

se que o País adotou a responsabilidade solidária das empresas que utilizam hipóteses de 

terceirização trabalhista como regra, porém será possível aplicar a responsabilidade subsidiária 

da empresa principal, quando houver efetiva fiscalização e informação desses contratos, 

observando as exigências legais. Outrossim, as hipóteses de descentralização empresarial não 

podem ser utilizadas como modalidades de precarização dos direitos dos trabalhadores 

terceirizados.  

 

3.5 Paraguai 

 

O Código do Trabalho do Paraguai, Lei n. 213/1993, possibilita o processo de 

terceirização na relação do trabalho, de acordo com os seu arts. 24 a 26. O art. 24154 define o 

conceito de empregador e no art. 25155 estabelece as pessoas que podem representá-lo, bem 

                                                           
152 Art. 7º Lei n. 18.251/2008 do Uruguai. Las obligaciones laborales a que refiere el inciso primero del artículo 1º 

de la Ley Nº 18.099, de 24 de enero de 2007, comprenden aquellas derivadas de la relación de trabajo que surgen 

de las normas internacionales ratificadas, leyes, decretos, laudos o decisiones de los Consejos de Salarios, o de 

los convenios colectivos registrados o de la información que surja de la documentación a la que refiere el literal D) 

del artículo 4º de la presente ley, así como el deber del patrono o empresario principal de colaborar en la 

aplicación de las medidas previstas en el artículo 1º de la Ley Nº 5.032, de 21 de julio de 1914, sus decretos 

reglamentarios y convenios internacionales del trabajo vigentes. Las obligaciones previsionales respecto del 

trabajador contratado comprenden las contribuciones especiales de seguridad social (patronales y personales), 

excluyendo las multas, los recargos, los impuestos y adicionales recaudados por los organismos de seguridad 

social. Tampoco están comprendidas las sanciones administrativas por concepto de infracciones a las normas 

laborales, las que se regularán en función del grado de responsabilidad que a cada empresa corresponda por el 

incumplimiento. 
153 FAVO, Josiane Fachini. Balanço da regulamentação da terceirização do trabalho em países selecionados da 

américa latina. Revista ABET – v. IX. n. 1. pp.126 a 147. Revista ABET: Curitiba, 2010, p. 135. 
154 Art. 24, do Código do Trabalho do Paraguai. Empleador es toda persona natural o jurídica que utiliza los 

servicios de uno o más trabajadores, en virtud de un contrato de trabajo. 
155 Art. 25, do Código do Trabalho do Paraguai. Serán considerados como representantes del empleador y, en tal 

concepto, obligan a éste en sus relaciones con los demás trabajadores: a) los directores, gerentes, dministradores, 
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como delimita o que se entende pelo intermediário de mão de obra, que, normalmente, se refere 

à empresa contratada. Nessa direção, Josiane Fachini Favo156 disserta sobre a definição do 

terceiro:  

 

[...] como a empresa que contrata serviços de uma ou mais pessoas para executar 

trabalho em benefício de um empregador, mesmo como empresário independente, 

organizando os serviços de determinados trabalhadores para realizar trabalhos nos 

quais utilizem locais, equipes, materiais ou outros elementos de um empregador e em 

atividades conexas. 

 

No que tange à responsabilidade da empresa tomadora e do intermediário nas hipóteses 

do adimplemento dos direitos trabalhistas, o art. 25 estabelece que o intermediário responderá 

subsidiariamente pelas obrigações legais e contratuais permanentes quando expõe a sua 

qualidade e nomeia o empregador para o qual presta serviços ao celebrar contratos de trabalho. 

Responderá, no entanto, de maneira solidária, quando não informar à autoridade competente o 

real tomador de serviços.   

Por fim, o art. 26157 dispõe sobre a desconsideração da circunstância de intermediário, 

mas sim como empregador, nos caso em que a empresa assume todos os riscos do negócios 

com seus próprios elementos e autonomia direta e técnica perante a atividade econômica e ao 

trabalhador.  

Josiane Fachini Favo158 ao discorrer sobre a terceirização do trabalho regulamentada no 

Paraguai, aduz que “[...] embora reconheçam a responsabilidade solidária da empresa tomadora, 

definem uma série de regras para o reconhecimento da condição do intermediário pela justiça 

paraguaia, sob pena deste responder com o patrimônio pelo débito trabalhista”. 

Assim, verifica-se que a obrigação de informar a existência da relação trilateral é do 

intermediário de mão de obra, sob pena da incidência da responsabilidade solidariedade. Logo, 

                                                           
capitanes de barco y, en general, las personas que ejerzan funciones de dirección o administración, con el 

asentimiento del empleador; y b) los intermediarios. Se entiende por intermediarios las personas que contratan 

los servicios de otra u otras para ejecutar trabajos en beneficio de un empleador, aun cuando aparezcan como 

empresarios independientes organizando los servicios de determinados trabajadores para realizar trabajos en los 

cuales utilicen locales, equipos, materiales u otros elementos de un empleador para beneficio de éste y en 

actividades ordinarias inherentes o conexas del mismo. Todo intermediario debe declarar su calidad y el nombre 

del empleador por cuenta de quien actúa, al celebrar contratos de trabajo. En caso contrario, responde 

solidariamente con el empleador de las obligaciones legales y contractuales pertinentes. 
156 FAVO, Josiane Fachini. Balanço da regulamentação da terceirização do trabalho em países selecionados da 

américa latina. Revista ABET – v. IX. n. 1. pp.126 a 147. Revista ABET: Curitiba, 2010, p. 139. 
157 Art. 26, do Código do Trabalho do Paraguai. No serán considerados como intermediarios, sino como 

empleadores, las personas naturales o jurídicas que mediante contrato ejecuten trabajos en beneficio ajeno, 

asumiendo todos los riesgos para realizarlos con sus propios elementos y autonomía directa y técnica o labores 

ajenas a las actividades normales de quien encarga la obra. 
158 FAVO, Josiane Fachini. Balanço da regulamentação da terceirização do trabalho em países selecionados da 

américa latina. Revista ABET – v. IX. n. 1. pp.126 a 147. Revista ABET: Curitiba, 2010, p. 140. 
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constitui ônus do terceiro a efetiva declaração dessa qualidade e da informação da empresa 

tomadora de serviços. 

 

3.6 Colômbia 

 

Na Colômbia não existe uma definição normativa da terceirização. O Decreto n. 583 de 

2016 tentou introduzir um conceito de terceirização, fornecedor, terceirização ilegal e alguns 

critérios indicativos de terceirização ilegal, porém o decreto foi anulado pelo Conselho de 

Estado em razão de ter excedido as suas funções de regulamentar.  

Por tal pretexto, atualmente, há uma dispersão de normas que estabelece um regulamento 

para cada figura, não tendo um padrão uniforme sobre o assunto, fazendo com que os termos 

terceirização e intermediação sejam compreendidos de maneiras variadas e até esta data não há 

uma unificação em uso159. 

Nesse diapasão, há a figura do contratado independente, que é regulado no art. 34160 do 

Código Substantivo do Trabalho, Decreto-Lei n. 3.743/1950, consistindo em uma hipótese de 

terceirização de serviços. O contratado independente é o empregador dos trabalhadores 

terceirizados. Logo, existe um contrato de emprego entre este e o trabalhador que são regidos 

por normas de trabalho, existindo a subordinação. Por sua vez, há entre o tomador dos serviços 

e o contratado uma relação jurídica regida pelo Direito Civil ou pelo Direito Administrativo. 

Por fim, inexiste relação jurídica entre o tomador de serviços e o trabalhador do contratado 

independente. 

No que tange à responsabilidade pelo adimplemento dos direitos trabalhistas, o 

mencionado dispositivo dispõe que o tomador de serviços será responsável solidário pelos 

direitos trabalhistas como regra geral, porém não incidirá essa responsabilidade quando a 

                                                           
159 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Luisa Fernanda. Marco jurídico colombiano de la tercerización e intermediación 

laboral. pp. 23 a 36. In: Limites da Terceirização no direito comparado. Coord. TOLEDO FILHO, Manoel 

Carlos. Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 15º Região: Campinas, 2018. p. 23. 
160 Art. 34 do Código Substantivo de Trabalho da Colômbia. 1. Son contratistas independientes y, por tanto, 

verdaderos empleadores y no representantes ni intermediarios las personas naturales o jurídicas que contraten 

la ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficio de terceros, por un precio determinado, 

asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y 

directiva. Pero el beneficiario del trabajo o dueño de la obra, a menos de que se trate de labores extrañas a las 

actividades normales de su empresa o negocio, será solidariamente responsable con el contratista por el valor de 

los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, solidaridad que no 

obsta para que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso o para que repita contra él lo 

pagado a esos trabajadores. 2. El beneficiario del trabajo o dueño de la obra, también será solidariamente 

responsable, en las condiciones fijadas en el inciso anterior, de las obligaciones de los subcontratistas frente a 

sus trabajadores, aun en el caso de que los contratistas no estén autorizados para contratar los servicios de 

subcontratistas. 



69 
 

atividade exercida pelos trabalhadores do contratado independente for alheia às atividades 

normais da sua empresa ou negócio.  

Nessa linha, Luisa Fernanda Rodríguez Rodríguez161 leciona que, na Colômbia, “[...] no 

existe la regulación de responsabilidad subsidiaria en los casos de tercerización, por lo cual, 

la única forma de cautivar la responsabilidad solidaria del beneficiario es demostrando que la 

labor no era extraña [...]”.  

Dessa maneira, o debate em curso na jurisprudência do trabalho nesse País está em saber 

se a atividade desempenhada pelos trabalhadores do contratado independente se configura ou 

não como ação alheia da atividade desenvolvida pelo tomador de serviços. Segundo essa 

autora162:  

 

La Corte Suprema de Justicia ha utilizado diversos conceptos para determinar que se 

considera como una labora ajena. Así lo ajeno sería aquello que no pueda 

enmarcarse en lo “necesario”, en lo “complementario”, en lo “conexo”, o en lo 

“propio” de las actividades normales del beneficiario. Entonces el margen de 

calificación ha sido ampliado para que efectivamente, la regla general sea la 

solidaridad y la excepción sea la no solidaridad. 

 

Outra hipótese de terceirização admitida na Colômbia é a utilização de Cooperativa de 

Trabalho Associado (CTA), não obstante essa figura jurídica, que assimila o trabalho 

cooperativo, tenha sido utilizada como meio de fraudar os direitos dos trabalhadores por 

tomadores de serviços. A relação jurídica entre o tomador de serviços e a cooperativa ocorre 

por meio de uma relação civil ou administrativa e, entre a cooperativa e o trabalhador 

cooperado, há uma relação de cooperação regida pelo Direito Cooperativo e seus próprios 

estatutos e normas internas. Por sua vez, entre o tomador e o trabalhador cooperado não há 

nenhuma relação jurídica. Por fim, não há a incidência da responsabilidade solidária ou 

subsidiária do tomador de serviços que utiliza da CTA163. 

Ainda é possível utilizar o contrato sindical como modalidade de terceirização na 

Colômbia. Esse contrato é definido no art. 482164 do Código Substantivo do Trabalho, 

                                                           
161 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Luisa Fernanda. Marco jurídico colombiano de la tercerización e intermediación 

laboral. pp. 23 a 36. In: Limites da Terceirização no direito comparado. Coord. TOLEDO FILHO, Manoel 

Carlos. Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região: Campinas, 2018. p. 29. 
162 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Luisa Fernanda. Marco jurídico colombiano de la tercerización e intermediación 

laboral. pp. 23 a 36. In: Limites da Terceirização no direito comparado. Coord. TOLEDO FILHO, Manoel 

Carlos. Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região: Campinas, 2018. p. 29. 
163 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Luisa Fernanda. Marco jurídico colombiano de la tercerización e intermediación 

laboral. pp. 23 a 36. In: Limites da Terceirização no direito comparado. Coord. TOLEDO FILHO, Manoel 

Carlos. Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região: Campinas, 2018. p. 31. 
164 Art. 482 do Código Substantivo do Trabalho da Colômbia. Se entiende por contrato sindical el que celebren 

uno o varios sindicatos de trabajadores con uno o varios empleadores o sindicatos patronales para la prestación 

de servicios o la ejecución de una obra por medio de sus afiliados. Uno de los ejemplares del contrato sindical 
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possuindo natureza coletiva, pois é firmado pelo Sindicato dos Trabalhadores com um ou vários 

empregadores para executar uma obra ou para a prestação de serviços. 

A relação jurídica entre o sindicato e o trabalhador é de filiação, ao passo que na relação 

entre o sindicato e a empresa tomadora de serviço há um contrato sindical de natureza laboral 

coletiva e, por fim, não existe nenhuma ligação jurídica entre o trabalhador e a tomadora de 

serviços. No que se refere à responsabilidade pelo adimplemento dos direitos trabalhistas, o art. 

483165 do Código Substantivo do Trabalho trata do tema, determinando que o sindicato 

responde pelas obrigações trabalhistas, bem como cada um dos contratantes deve constituir uma 

caução para garantir os direitos dos trabalhadores. 

Então, averígua-se que a responsabilidade pelas obrigações trabalhistas dependerá do 

caso específico em que se utiliza a terceirização trabalhista. Corroborando esse entendimento, 

Luisa Fernanda Rodríguez Rodríguez166 conclui que “[...] una de las principales críticas que se 

realiza al régimen de responsabilidad en la tercerización en Colombia es que este depende de 

la figura con la cual se haga la tercerización. Así las cosas, el tratamiento de los trabajadores 

si es distinto en materia de garantia de sus derechos”. 

Assim, é imperiosa a edição de uma legislação específica com tratamento unitário para 

as hipóteses de terceirização, admitido no ordenamento jurídico da Colômbia, visando a 

estabelecer a responsabilidade das empresas que utilizam esta figura jurídica de maneira 

unificada, a fim de proteger os direitos dos trabalhadores, bem como trazer segurança jurídica 

para as partes envolvidas. 

 

 

 

 

 

                                                           
debe depositarse, en todo caso, en el Ministerio de Trabajo, a más tardar quince (15) días después de su firma. 

La duración, la revisión y la extinción del contrato sindical se rigen por las normas del contrato individual de 

trabajo. 
165 Art. 483 do Código Substantivo do Trabalho da Colômbia. El sindicato de trabajadores que haya suscrito un 

contrato sindical, responde tanto por las obligaciones directas que surjan del mismo como por el cumplimiento 

de las que se estipulen para sus afiliados, salvo en los casos de simple suspensión del contrato, previstos por la 

ley o la convención, y tiene personería para ejercer tanto los derechos y acciones que le correspondan 

directamente, como las que correspondan a cada uno de sus afiliados. Para estos efectos, cada una de las partes 

contratantes debe constituir caución suficiente; si no se constituyere, se entiende que el patrimonio de cada 

contratante responde de las respectivas obligaciones. 
166 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Luisa Fernanda. Marco jurídico colombiano de la tercerización e intermediación 

laboral. pp. 23 a 36. In: Limites da Terceirização no direito comparado. Coord. TOLEDO FILHO, Manoel 

Carlos. Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região: Campinas, 2018. p. 32. 
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3.7 Venezuela 

 

A Lei Orgânica do Trabalho, dos Trabalhadores e Trabalhadoras (LOTTT), Decreto n. 

8.938/2012, define em seu art. 47167 que a terceirização consiste na simulação ou fraude 

cometida por empregadores, com o objetivo de distorcer, ignorar ou dificultar a aplicação da 

legislação trabalhista. Os órgãos administrativos e judiciais com a devida competência em 

matéria de trabalho estabelecerão a responsabilidade dos empregadores em caso de simulação 

ou fraude laboral, de acordo com a lei. 

Como a terceirização é proibida no ordenamento jurídico da Venezuela, o art. 48168 da 

LOTTT determina que não se permitirá (a) a contratação de entidade de trabalho para a 

execução de obras, serviços e atividades que sejam de caráter permanente dentro das instalações 

da empresa contratante, relacionadas de maneira direta com o processo produtivo da contratante 

e sem cuja execução as operações do mesmo seriam afetadas ou interrompidas; (b) a contratação 

de trabalhadores por meio de intermediário para obstar as obrigações decorrentes da relação de 

emprego com a empresa contratante; (c) as entidades de trabalho criadas pelo empregador para 

impedir as obrigações com trabalhadores; (d) os contratos ou convênios fraudulentos destinados 

a simular a relação de emprego, mediante a utilização de modalidades jurídicas próprias do 

Direito Civil ou Empresarial; e, por fim, (e) qualquer outro modo de simulação ou fraude 

laboral. 

Igualmente, constatando-se a ocorrência de algumas dessas hipóteses proibitivas, a 

empresa que utilizar a terceirização deverá cumprir todas as obrigações decorrentes da relação 

de emprego prevista na LOTTT com trabalhadores terceirizados, incorporando-os na folha de 

                                                           
167 Art. 47, da LOTTT, da Venezuela.  A los efectos de esta Ley se entiende por tercerización la simulación o 

fraude cometido por patronos o patronas en general, con el propósito de desvirtuar, desconocer u obstaculizar la 

aplicación de la legislación laboral. Los órganos administrativos o judiciales con competencia en materia laboral, 

establecerán la responsabilidad que corresponda a los patronos o patronas en caso de simulación o fraude 

laboral, conforme a esta Ley. 
168 Art. 48, da LOTTT, da Venezuela. Queda prohibida la tercerización, por tanto no se permitirá: 1. La 

contratación de entidad de trabajo para ejecutar obras, servicios o actividades que sean de carácter permanente 

dentro de las instalaciones de la entidad de trabajo con tratante, relacionadas de manera directa con el proceso 

productivo de la contratante y sin cuya ejecución se afectarían o interrumpirían las operaciones de la misma. 

2. La contratación de trabajadores o trabajadoras a través de intermediarios o intermediarias, para evadir las 

obligaciones derivadas de la relación laboral del contratante. 3. Las entidades de trabajo creadas por el patrono 

o patrona para evadir las obligaciones con los trabajadores y trabajadoras. 4. Los contratos o convenios 

fraudulentos destinados a simular la relación laboral, mediante la utilización de formas jurídicas propias del 

derecho civil o mercantil. 5. Cualquier otra forma de simulación o fraude laboral. En los casos anteriores los 

patronos o patronas cumplirán con los trabajadores y trabajadoras todas las obligaciones derivadas de la 

relación laboral conforme a esta Ley, e incorporarán a la nómina de la entidad de trabajo contratante principal 

a los trabajadores y trabajadoras tercerizados o tercerizadas, que gozarán de inamovilidad laboral hasta tanto 

sean incorporados efectivamente a la entidad de trabajo. 
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pagamento, e tais trabalhadores passam a gozar da imobilidade trabalhista até que sejam 

efetivamente incorporados à empresa contratante.  

No que tange à responsabilidade das empresas que utilizam modalidades contratuais com 

o propósito de simular ou fraudar a aplicação da legislação laboral, será solidária de maneira 

direta, consoante o art. 94 da Constituição da República Bolivariana da Venezuela (CRBV)169. 

Assim, na Venezuela não há nenhuma hipótese admitida de terceirização em seu 

ordenamento jurídico. Assim, só é permitida a relação de emprego direta prevista na LOTTT.  

 

3.8 Equador 

 

A Constituição da República do Equador proíbe toda modalidade de precarização, como 

a intermediação laboral e a terceirização nas atividades próprias e habituais da empresa ou do 

empregador, contratação por horas, ou qualquer outra que afete os direitos de trabalhadores 

individuais ou coletivos. O descumprimento de obrigações, a fraude, a simulação e o 

enriquecimento ilícito em matéria de trabalho apenam e sancionam de acordo com a lei, 

consoante o seu art. 327170. 

De tal sorte, o Mandato Constituinte n. 8 dispõe sobre a eliminação e proibição da 

terceirização e da intermediação laboral e de qualquer modo de precarização das relações de 

trabalho nas atividades a que se dedique a empresa ou o empregador. A relação laboral deverá 

ser direta e bilateral entre o trabalhador e o empregador, consoante o seu art. 1º171. Outrossim, 

proíbe a contratação de trabalho por hora, de acordo com o art. 2º172 do mesmo diploma legal. 

Malgrado a referida proibição, é possível a celebração de contratos de terceirização com 

pessoas naturais e jurídicas autorizadas como prestadores de atividades complementares pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego, com o objetivo de realização de serviços complementares 

                                                           
169 Art. 94 da CRBV. La ley determinará la responsabilidad que corresponda a la persona natural o jurídica en 

cuyo provecho se presta el servicio mediante intermediario o contratista, sin perjuicio de la responsabilidad 

solidaria de éstos. El Estado establecerá, a través del órgano competente, la responsabilidad que corresponda a 

los patronos o patronas en general, en caso de simulación o fraude, con el propósito de desvirtuar, desconocer u 

obstaculizar la aplicación de la legislación laboral. 
170 Art. 327, da Constituição do Equador. La relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras será 

bilateral y directa. Se prohíbe toda forma de precarización, como la intermediación laboral y la tercerización en 

las actividades propias y habituales de la empresa o persona empleadora, la contratación laboral por horas, o 

cualquiera otra que afecte los derechos de las personas trabajadoras en forma individual o colectiva. El 

incumplimiento de obligaciones, el fraude, la simulación, y el enriquecimiento injusto en materia laboral se 

penalizarán y sancionarán de acuerdo con la ley.   
171 Art. 1º, do Mandato Constituinte n. 8 do Equador. Se elimina y prohíbe la tercerización e intermediación laboral 

y cualquier forma de precarización de las relaciones de trabajo en las actividades a las que se dedique la empresa 

o empleador. La relación laboral será directa y bilateral entre trabajador y empleador. 
172 Art. 2º, do Mandato Constituinte n. 8 do Equador. Se elimina y prohíbe la contratación laboral por horas. 
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de vigilância, segurança, alimentação, correio e limpeza, não relacionados com o trabalho 

próprio e habitual do processo de produção da contratante, consoante o art. 3º173 do Mandato 

Constituinte n. 8 do Equador. 

Igualmente, permite-se a terceirização de serviços técnicos especializados no setor 

público, bem como de serviços técnicos especializados alheios à atividade própria e habitual da 

contratante, tais como de contabilidade, publicidade, consultoria, auditoria, jurídica e de 

sistemas, dentre outros, que sejam prestados por pessoa natural ou jurídica com pessoal próprio 

e com adequada infraestrutura física e estrutura organizacional, administrativa e financeira, 

conforme primeira174 e segunda175 disposições gerais do Mandato Constituinte n. 8 do Equador. 

A celebração desses contratos enseja a responsabilidade solidária dos contratantes. A 

remuneração dos trabalhadores submetidos a este tipo de contratação não poderá ser inferior ao 

valor mínimo nacional ou do setor, segundo a atividade da categoria profissional. Esses 

contratos devem obrigatoriamente ser celebrados por escrito e registrados dentro de 30 dias 

subsequentes a sua celebração no Ministério do Trabalho e Emprego, bem como é nula toda 

cláusula que impeça que o trabalhador terceirizado seja contratado diretamente pela empresa 

contratante dessa modalidade contratual, de acordo com os arts. 4º176 e 5º177, do Mandato 

Constituinte n. 8 do Equador. 

                                                           
173Art. 3, do Mandato Constituinte n. 8 do Equador. Se podrán celebrar contratos con personas naturales o 

jurídicas autorizadas como prestadores de actividades complementarias por el Ministerio de Trabajo y Empleo, 

cuyo objeto exclusivo sea la realización de actividades complementarias de: vigilancia, seguridad, alimentación, 

mensajería y limpieza, ajenas a las labores propias o habituales del proceso productivo de la usuaria. 
174 Primeira Disposição Geral do Mandato Constituinte n. 8 do Equador. Para el caso de las empresas del sector 

estratégico público, los servicios técnicos especializados que requieran dichas empresas, podrán ser contratados 

civilmente. Los trabajadores de las empresas de servicios técnicos especializados, tendrán relación directa y 

bilateral con éstas y se sujetarán a las disposiciones del Código de Trabajo. 
175Segunda Disposição Geral do Mandato Constituinte n. 8 do Equador. Se podrá contratar civilmente servicios 

técnicos especializados ajenos a las actividades propias y habituales de la usuaria, tales como los de contabilidad, 

publicidad, consultoría, auditoría, jurídicos y de sistemas, entre otros, que serán prestados por personas 

naturales, o jurídicas con su propio personal y que contarán con la adecuada infraestructura física y estructura 

organizacional, administrativa y financiera. La relación laboral será directa y bilateral entre los prestadores de 

servicios técnicos especializados y sus trabajadores. 
176 Art. 4º do Mandato Constituinte n. 8 do Equador. En los contratos a que se refiere el artículo anterior, la 

relación laboral operará entre los prestadores de actividades complementarias y el personal por esta contratado 

en los términos de la ley, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de la persona en cuyo provecho se preste 

el servicio. Los trabajadores de estas empresas de acuerdo con su tiempo anual de servicios participarán 

proporcionalmente del porcentaje legal de las utilidades líquidas de las empresas usuarias, en cuyo provecho se 

realiza la obra o se presta el servicio. Si las utilidades de la empresa que realiza actividades complementarias 

fueren superiores a las de la usuaria, el trabajador solo percibirá éstas. Además, los trabajadores que laboren en 

estas empresas, tendrán todos los derechos consagrados en la Constitución Política de la República, convenios 

con la OIT, ratificados por el Ecuador, este Mandato, el Código del Trabajo, la Ley de Seguridad Social y demás 

normas aplicables. 
177 Art. 5º, do Mandato Constituinte n. 8 do Equador. En el contrato de trabajo que se suscriba entre la empresa 

que se dedica a actividades complementarias y cada uno de sus trabajadores, en ningún caso se pactará una 

remuneración inferior a la básica mínima unificada o a los mínimos sectoriales, según la actividad o categoría 

ocupacional. Dichos contratos de trabajo obligatoriamente deben celebrarse por escrito y registrarse dentro de 

los treinta días subsiguientes a su celebración, ante el Ministerio de Trabajo y Empleo. Es nula toda cláusula que 
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Impende se ressaltar as lições de Wilfredo Sanguineti178 sobre o tema disciplinado no 

Equador: 

No puede dudarse que, con un sistema como este, se suprime ab racdice la posibilidad 

de que este mecanismo pueda ser utilizado en clave degradatoria de los derechos 

individuales y colectivos. Este resultado es conseguido, sin embargo, a costa de 

introducir una muy importante limitación en la libertad de organización empresarial. 

Y además renunciando al potencial efecto benéfico que las operaciones de este tipo 

están en condiciones de reportar cuando responden a razones organizativas, técnicas 

o productivas y no a propósitos como los denunciados por el legislador constituyente. 

 

Assim, a proibição legal da terceirização de serviços em atividades própria e habituais 

impede que haja a degradação dos direitos individuais e coletivos dos trabalhadores, pois limita 

a liberdade de organização empresarial no País.  

 

3.9 Espanha 

 

Na Espanha, o art. 42179, do Decreto Real Legislativo nº 02/2015, Estatuto dos 

Trabalhadores, permite a terceirização trabalhista, que consiste em uma hipótese de colaboração 

                                                           
impida que el trabajador de actividades complementarias sea contratado directamente por la usuaria bajo otra 

modalidad contractual. La empresa que realiza actividades complementarias tiene la obligación de entregar al 

trabajador contratado el valor total de la remuneración que por tal concepto reciba de la usuaria, lo cual deberá 

acreditarse mediante la remisión mensual de una copia de los roles de pago firmados por los trabajadores y las 

planillas de aportes al IESS con el sello de cancelación o los documentos que acrediten tales operaciones, 

requisito sin el cual la usuaria no realizará el pago de la respectiva factura a la empresa que se dedica a 

actividades complementarias. La empresa que realiza actividades complementarias, en el contrato mercantil que 

celebre con la usuaria, deberá garantizar el pago íntegro de las remuneraciones del trabajador y de todos sus 

beneficios laborales y de seguridad social. 
178 SANGUINETI, Wilfredo. La regulación de los efectos laborales de la subcontratación: el Perú em América del 

Sur. n. 67, ano 2012, pp. 335 a 353. Revista La Faculdade de Derecho PUCP: Lima, 2012, p. 344.  
179

Art. 42 do Estatuto dos Trabalhadores da Espanha. 1. Los empresarios que contraten o subcontraten con otros 

la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquellos deberán comprobar que 

dichos contratistas están al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social. Al efecto, recabarán por 

escrito, con identificación de la empresa afectada, certificación negativa por descubiertos en la Tesorería General 

de la Seguridad Social, que deberá librar inexcusablemente dicha certificación en el término de treinta días 

improrrogables y en los términos que reglamentariamente se establezcan. Transcurrido este plazo, quedará 

exonerado de responsabilidad el empresario solicitante. 2. El empresario principal, salvo el transcurso del plazo 

antes señalado respecto a la Seguridad Social, y durante los tres años siguientes a la terminación de su encargo, 

responderá solidariamente de las obligaciones referidas a la Seguridad Social contraídas por los contratistas y 

subcontratistas durante el periodo de vigencia de la contrata. De las obligaciones de naturaleza salarial 

contraídas por los contratistas y subcontratistas con sus trabajadores responderá solidariamente durante el año 

siguiente a la finalización del encargo. No habrá responsabilidad por los actos del contratista cuando la actividad 

contratada se refiera exclusivamente a la construcción o reparación que pueda contratar un cabeza de familia 

respecto de su vivienda, así como cuando el propietario de la obra o industria no contrate su realización por 

razón de una actividad empresarial. 3. Los trabajadores del contratista o subcontratista deberán ser informados 

por escrito por su empresario de la identidad de la empresa principal para la cual estén prestando servicios en 

cada momento. Dicha información deberá facilitarse antes del inicio de la respectiva prestación de servicios e 

incluirá el nombre o razón social del empresario principal, su domicilio social y su número de identificación 

fiscal. Asimismo, el contratista o subcontratista deberán informar de la identidad de la empresa principal a la 

Tesorería General de la Seguridad Social en los términos que reglamentariamente se determinen. 4. Sin perjuicio 

de la información sobre previsiones en materia de subcontratación a la que se refiere el artículo 64 cuando la 
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empresarial, não devendo ser utilizado como meio de infringir os direitos trabalhistas e 

previdenciários. Complementa David Montoya Medina180 que “[...] dicho precepto regula un 

concreto supuesto de hecho para el que instaura un conjunto de garantías jurídicas al objeto 

de que el funcionamiento del trabajo en régimen de subcontratación no ponga en peligro 

determinados derechos de los trabajadores”. 

Nessa direção, o artigo estabelece que os empresários que contratem e subcontratem de 

outros a prestação de obras e serviços em sua atividade principal deverão comprovar que as 

empresas contratadas estão quites com as obrigações da Seguridade Social no ano corrente. Em 

razão disso, será emitida uma certidão negativa de débitos no prazo de 30 dias e no término 

desse contrato. Após esse prazo, a empresa contratante estará exonerada dessa 

responsabilidade.  

A empresa principal, salvo após o transcurso do prazo há pouco mencionado no que se 

refere à seguridade social, e durante os três anos seguintes de findo o seu encargo, responderá 

solidariamente pelas obrigações da seguridade social contraída pelas empresas contratadas e 

subcontratadas durante o prazo de vigência do contrato. Quanto às obrigações trabalhistas, a 

empresa contratante possui responsabilidade solidária durante um ano após o término de 

vigência dos contratos firmados com as contratadas e subcontratadas. 

Oportuno é mencionar o fato de que esse artigo estabelece duas hipóteses em que não 

haverá essa responsabilidade: quando a atividade contratada se referir exclusivamente à 

                                                           
empresa concierte un contrato de prestación de obras o servicios con una empresa contratista o subcontratista, 

deberá informar a los representantes legales de sus trabajadores sobre los siguientes extremos: a) Nombre o 

razón social, domicilio y número de identificación fiscal de la empresa contratista o subcontratista. b) Objeto y 

duración de la contrata. c) Lugar de ejecución de la contrata. d) En su caso, número de trabajadores que serán 

ocupados por la contrata o subcontrata en el centro de trabajo de la empresa principal. e) Medidas previstas para 

la coordinación de actividades desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales. Cuando las empresas 

principal, contratista o subcontratista compartan de forma continuada un mismo centro de trabajo, la primera 

deberá disponer de un libro registro en el que se refleje la información anterior respecto de todas las empresas 

citadas. Dicho libro estará a disposición de los representantes legales de los trabajadores. 5. La empresa 

contratista o subcontratista deberá informar igualmente a los representantes legales de sus trabajadores, antes 

del inicio de la ejecución de la contrata, sobre los mismos extremos a que se refieren el apartado 3 anterior y las 

letras b) a e) del apartado 4. 6. Los trabajadores de las empresas contratistas y subcontratistas, cuando no tengan 

representación legal, tendrán derecho a formular a los representantes de los trabajadores de la empresa principal 

cuestiones relativas a las condiciones de ejecución de la actividad laboral, mientras compartan centro de trabajo 

y carezcan de representación. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a las reclamaciones del 

trabajador respecto de la empresa de la que depende. 7. Los representantes legales de los trabajadores de la 

empresa principal y de las empresas contratistas y subcontratistas, cuando compartan de forma continuada centro 

de trabajo, podrán reunirse a efectos de coordinación entre ellos y en relación con las condiciones de ejecución 

de la actividad laboral en los términos previstos en el artículo 81. La capacidad de representación y ámbito de 

actuación de los representantes de los trabajadores, así como su crédito horario, vendrán determinados por la 

legislación vigente y, en su caso, por los convenios colectivos de aplicación.  
180 MONTOYA MEDINA, David. La tutela jurídica de los trabajadores ante la subcontratación en el ordenamiento 

jurídico español. pp. 37 a 49. In: Limites da Terceirização no direito comparado. Coord. TOLEDO FILHO, 

Manoel Carlos. Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região: Campinas, 2018. p. 39. 
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construção ou reparação de sua moradia familiar, e quando a indústria contrata a realização de 

obra ou serviço não relacionada com a sua atividade empresarial desenvolvida.  

Ademais, os trabalhadores que prestam serviços nos casos de subcontratação deverão ser 

informados, por meio escrito, da identidade da empresa tomadora de serviços, que iniciará a 

respectiva prestação de serviços, incluindo o nome, razão social, domicílio social e o número 

de identificação fiscal da tomadora de serviço. A seu turno, as empresas prestadoras de serviços 

deverão informar a identidade da tomadora para a seguridade social.  

Igualmente, os representantes legais dos trabalhadores deverão ser informados sobre o 

nome e razão social, domicílio e número de identificação fiscal das empresas tomadora e 

prestadora de serviços, o objeto e a duração da contratação, em seu caso, o número de 

trabalhadores que serão ocupados pela contratada e subcontratadas no centro de trabalho da 

empresa principal e as medidas previstas de coordenação de atividades desde o ponto de vista 

de prevenção de riscos laborais. Oportunas são as lições de David Montoya Medina181 sobre o 

tema: 

 

El fundamento de la instauración legal del conjunto de estos derechos de información 

parece residir en cierta desconfianza del legislador hacia el fenómeno 

descentralizador. Se pretende evitar que el recurso a esta técnica de organización 

productiva pueda resultar lesiva a los derechos e intereses de los trabajadores tanto 

de la empresa principal como de contratistas y subcontratistas. 

 

Além disso, quando a tomadora e as prestadoras de serviços compartilham o mesmo local 

de trabalho, a primeira deverá dispor de um livro de registro, onde constarão as informações 

acerca das empresas contratadas e subcontratadas. Este livro ficará à disposição dos 

representantes legais dos trabalhadores. 

Por sua vez, o art. 43182 desse diploma legal espanhol prevê a possibilidade de trabalho 

temporário por meio de empresas de trabalho temporário devidamente autorizado, 

                                                           
181 MONTOYA MEDINA, David. La tutela jurídica de los trabajadores ante la subcontratación en el ordenamiento 

jurídico español. pp. 37 a 49. In: Limites da Terceirização no direito comparado. Coord. TOLEDO FILHO, 

Manoel Carlos. Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região: Campinas, 2018. p. 48. 
182

Art. 43, do Estatuto dos Trabalhadores da Espanha. 1. La contratación de trabajadores para cederlos 

temporalmente a otra empresa solo podrá efectuarse a través de empresas de trabajo temporal debidamente 

autorizadas en los términos que legalmente se establezcan. 2. En todo caso, se entiende que se incurre en la cesión 

ilegal de trabajadores contemplada en este artículo cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias: 

que el objeto de los contratos de servicios entre las empresas se limite a una mera puesta a disposición de los 

trabajadores de la empresa cedente a la empresa cesionaria, o que la empresa cedente carezca de una actividad 

o de una organización propia y estable, o no cuente con los medios necesarios para el desarrollo de su actividad, 

o no ejerza las funciones inherentes a su condición de empresario. 3. Los empresarios, cedente y cesionario, que 

infrinjan lo señalado en los apartados anteriores responderán solidariamente de las obligaciones contraídas con 

los trabajadores y con la Seguridad Social, sin perjuicio de las demás responsabilidades, incluso penales, que 

procedan por dichos actos. 4. Los trabajadores sometidos al tráfico prohibido tendrán derecho a adquirir la 



77 
 

determinando a responsabilidade solidária pelos créditos trabalhistas e previdenciários, bem 

como a proibição de intermediação de mão de obra. 

Essa modalidade de trabalho temporário deve observar o regime jurídico disciplinado 

pela Lei n. 14/1994, de 01 de junho, que regula as empresas de trabalho temporário. A 

contratação de trabalhadores temporário somente poderá ser feita por meio de agências de 

trabalho temporário devidamente autorizadas nos termos previstos na lei. 

 

3.10 Itália 

 

Na Itália, os artigos 1.655 a 1.677 do Código Civil, Decreto Real de 16 de março de 1942, 

n. 262, estabelecem as regras do contrato de terceirização, o qual é denominado de contratto 

d’appalto. O art. 1.655183 traz o seu conceito sendo aquele pelo qual uma parte se encarrega, 

com organização dos meios necessários e dirigindo os riscos da atividade, da execução de uma 

obra ou a prestação de um serviço mediante o pagamento em dinheiro.  

Assim, o Decreto Legislativo n. 276/2003 traz a implementação das delegações no campo 

do emprego e do mercado de trabalho, conforme a Lei de 14 de fevereiro de 2003, n. 30, que 

trata em seu art. 29184 acerca da terceirização e o distingue da contratação de trabalho 

temporário, bem como estabelece a responsabilidade solidária das empresas que utilizam a 

terceirização. Eliana dos Santos Alves Nogueira185 comenta sobre essa modalidade de contrato 

na Itália: 

 

                                                           
condición de fijos, a su elección, en la empresa cedente o cesionaria. Los derechos y obligaciones del trabajador 

en la empresa cesionaria serán los que correspondan en condiciones ordinarias a un trabajador que preste 

servicios en el mismo o equivalente puesto de trabajo, si bien la antigüedad se computará desde el inicio de la 

cesión ilegal.  
183 Art. 1.655 do Código Civil italiano. L'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione 

dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un 

corrispettivo in danaro. 
184 Art. 29 do Decreto Legislativo n. 276/2003 da Itália. 1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel 

presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si 

distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, 

che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del 

potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonche' per la assunzione, da 

parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. 2. In caso di appalto di servizi il committente imprenditore 

o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, 

a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti. 3. L'acquisizione del 

personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto 

collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di 

parte d'azienda. 
185 NOGUEIRA, Eliana dos Santos Alves. Apontamentos sobre contrato de trabalho subordinado e terceirização 

na Itália. In: Limites da Terceirização no Direito Comparado. Coord. TOLEDO FILHO, Manoel Carlos. pp. 50 

a 65. Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região: Campinas, 2018. p. 56. 
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[...] a legislação italiana estabelece que no contrato de terceirização a organização dos 

meios para execução da obra ou dos serviços contratados fica a cargo da empresa 

terceirizada (contratada), que também deve exercer o poder organizativo e diretivo no 

que diz respeito aos trabalhadores que exercem o trabalho contratado via 

terceirização, assumindo, por consequência, os riscos da empresa. 

 

Registre-se o fato de que a Circular n. 5/2011 do Ministério do Trabalho na Itália aborda 

os processos de terceirização, a responsabilidade solidária entre a empresa contratante, a 

contratada e as subcontratadas. A mesma autora186, ao dissertar sobre o tema indica que a 

circular apresenta os elementos que qualificam como legítimo um contrato de terceirização: 

 

[...] a persecução de um resultado, que deve ser individualizado no contrato de 

construção de uma obra (como exemplo pode-se pensar na construção de um edifício) 

ou na prestação de um serviço (como exemplo pode-se pensar em serviço de limpeza); 

a organização dos meios para execução do contrato por parte do terceirizado (bens 

instrumentais: capital, máquinas ou equipamentos; bens imateriais: know-how, 

competências técnicas ou grande conhecimento profissional); os riscos do 

empreendimento devem ficar a cargo da empresa terceirizada, sendo que são indícios 

de sua existência o exercício habitual de uma atividade empresarial, o 

desenvolvimento de uma comprovada atividade produtiva e a existência de vários 

contratos de terceirização para diferentes contratantes; o exercício efetivo dos poderes 

de heterodireção com relação aos trabalhadores diretamente pela empresa 

terceirizada, e, por fim, a comprovada existência de especialização e conhecimento 

relativo ao setor onde a obra ou o serviço é prestado. 

 

Assim, o contrato de terceirização será lícito quando a empresa contratada tiver uma 

finalidade específica para a execução do objeto contratado, desenvolvendo as suas atividades, 

com organização produtiva própria e assumindo os riscos do negócio contratado. Portanto, será 

considerada ilícita quando for utilizada como mera intermediação de mão de obra ocasionando, 

por conseguinte, a incidência de sanções administrativas. 

 

 

3.11 Quadro demonstrativo da regulamentação da terceirização nos países 

selecionados 

 

PAÍS NORMA  RESPONSABILIDADE EXCEÇÃO PROTEÇÃO 

Argentina Lei do Contrato 

de Trabalho (Lei 

n. 20.744 – texto 

Solidária em atividades 

normais e específicas da 

empresa tomadora de 

Subsidiária. 

Nos demais 

casos. 

Trabalhista e 

previdenciária 

                                                           
186 NOGUEIRA, Eliana dos Santos Alves. Apontamentos sobre contrato de trabalho subordinado e terceirização 

na Itália. In: Limites da Terceirização no direito comparado. Coord. TOLEDO FILHO, Manoel Carlos. pp. 50 

a 65. Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região: Campinas, 2018. p. 57. 
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ordenado pelo 

Decreto n. 

390/1976) e Lei n. 

22.250/1980. 

serviços ou quando presta 

serviços em atividade 

secundária, quando for 

permanente no processo 

produtivo, devendo 

existir a efetiva 

informação e a 

fiscalização desses 

contratos 

Peru Lei n. 

29.245/2007 e 

Decreto 

Legislativo n. 

1.038/2008.  

Solidária. Serviços 

especializados. 

 Trabalhista e 

Previdenciária.  

Chile Lei. 20.123/2006. 

Incluiu os arts. 

183-A e ss. no 

Código do 

Trabalho do Chile 

Solidária. Subsidiária. 

Quando a 

empresa 

contratante ou 

subcontratante 

realizarem o 

efetivo direito 

de informação 

quanto ao 

cumprimento 

das obrigações 

trabalhistas e 

previdenciárias, 

bem reter o 

pagamento dos 

valores não 

repassados 

corretamente 

pela empresa 

contratada dos 

trabalhadores. 

Trabalhista e 

Previdenciária. 
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Uruguai Lei n. 

18.099/2007 e Lei 

n. 18.251/2008. 

Solidária. Subsidiária, 

quando houver 

a efetiva 

fiscalização e 

informação dos 

contratos. 

Trabalhista e 

Previdenciária. 

Paraguai Lei n. 213/1993 – 

Código do 

Trabalho. 

Subsidiária da empresa 

contratada. Precisa 

informar o real tomador 

de serviços. 

Solidária, 

quando não 

houver as 

informações 

contratuais 

Trabalhista. 

Colômbia Não existe uma 

definição 

normativa da 

terceirização.  

Solidária – Contrato 

Independente; não tem 

responsabilidade – 

Cooperativa de Trabalho 

e Sindicato respondem, 

mediante caução. 

Contrato Sindical.  

 Trabalhista. 

Venezuela Proíbe, de acordo 

com LOTTT. 

Considerada 

fraude.  

Se houver a comprovação 

de terceirização, 

responsabilidade 

solidária. 

 Trabalhista. 

Equador Proíbe, segundo 

art. 327 da 

Constituição. 

Mandato 

Constitucional n. 

8 permite 

excepcionalmente 

em serviços 

complementares.  

Solidária.  Trabalhista. 

Espanha  Estatuto dos 

Trabalhadores. 

Solidária. Subsidiária, nos 

casos em que a 

atividade 

contratada se 

referir 

Trabalhista e 

previdenciária. 



81 
 

exclusivamente 

à construção ou 

reparação de 

moradia 

familiar do 

tomador de 

serviços e 

quando a 

indústria 

contrata a 

realização de 

obra ou serviço 

não relacionada 

com a sua 

atividade 

empresarial 

desenvolvida. 

Itália Código Civil. Solidária.  Trabalhista. 

187 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
187 Fonte: Elaboração própria, com suporte na legislação dos países mencionados (2018). 
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4  ANÁLISE DA LEI GERAL DA TERCEIRIZAÇÃO 

 

A análise da Lei n. 6.019/1974, após as modificações realizadas pelas Leis n. 13.429/2017 

e n. 13.467/2017, constitui tema relevante sobre o disciplinamento geral da terceirização e as 

suas repercussões para o desenvolvimento empresarial no Brasil. 

Essas recentes alterações estão em consonância com a política do neoliberalismo e com 

a globalização, visando à garantia do princípio da liberdade contratual e à intervenção mínima 

do Estado na economia. 

É imprescindível, então, proceder à análise do citado diploma legal, pois o Estado, como 

agente normativo e regulador da atividade econômica, exerce as funções de fiscalização, 

incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor 

privado, consoante o art. 174, da CF/1988. 

 

4.1 Partes e objeto do contrato de terceirização  

 

As Leis n. 13.429/2017 e n. 13.467/2017 alteraram a Lei n. 6.019/1974, trazendo o 

disciplinamento da terceirização trabalhista geral no ordenamento jurídico pátrio. Designam os 

agentes dessa relação como empresa contratada, contratante e o trabalhador. 

A empresa prestadora de serviços corresponde à contratada no caso de terceirização, 

constitui uma inovação legislativa e a sua conceituação encontra-se prevista no art. 4º-A, que 

foi alterado em sua redação pelas duas leis há pouco mencionadas. Primeiramente, a Lei n. 

13.429/2017 estabeleceu que essa empresa deveria ser uma pessoa jurídica de direito privado, 

com a finalidade de prestar serviços determinados e específicos para a contratante. Portanto, 

insere-se no ordenamento jurídico pátrio a terceirização total, por meio de uma definição 

subjetivista, ou seja, conceituada com base no sujeito.  

Ocorre, no entanto, que esse dispositivo foi objeto de nova alteração legislativa por meio 

da Lei n. 13.467/2017, com a finalidade de permitir a terceirização ilimitada e sem obstáculo 

para a sua efetivação. Nesse sentido, é que foi excluída a expressão serviços determinados e 

específicos do dispositivo e passa-se a considerar a 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 com a sua execução. Portanto, utiliza-se um conceito com base na 

atividade, ou seja, consagra-se a teoria objetivista. 
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Este é um ensejo de registrar as lições de Francisco Meton Marques de Lima e Francisco 

Péricles Rodrigues Marques de Lima188, que, comentando o citado dispositivo, asseveram que 

“[...] correto seria: considera-se prestação de serviços a terceiros a execução pela empresa de 

prestação de serviços de quaisquer atividades da empresa contratante”. 

Essa empresa deve ser necessariamente uma pessoa jurídica de direito privado, logo não 

é possível a sua constituição por meio de pessoa natural, nem pessoa de direito público, bem 

como evita-se que sociedades não personificadas, tais como sociedade em comum e sociedade 

em conta de participação, figurem nessa qualificação jurídica. 

Por tal razão, a empresa de prestação de serviços deve ser necessariamente uma sociedade 

empresária, com o registro no órgão competente dos atos determinados pela Lei n. 8.934/1994, 

que dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e atividades fins.  

O sistema de registro das empresas é dividido entre o Departamento Nacional do Registro 

do Comércio (DNRC) e as juntas comerciais. Aquele possui a atribuição de ser um órgão de 

supervisão, orientação, coordenação e normativo do registro de empresas e este constitui órgão 

local com as funções de execução e administração desses serviços189.  

Logo, não é possível que a empresa de prestação de serviços seja constituída como 

fundação, associação ou sociedade simples, que tem o seu registro no Cartório do Registro das 

Pessoas Naturais. Nessa direção, Gustavo Filipe Barbosa Garcia190 leciona que “[...] a empresa 

prestadora de serviços a terceiros, assim, não pode ser pessoa física, nem empresário individual, 

devendo ser necessariamente pessoa jurídica”. 

Não obstante a redação vigente do art. 4º-A não possuir a previsão da expressão serviços 

determinados e específicos, é de bom grado comentá-la. Esta expressão não significa atividade-

fim e/ou atividade-meio. Serviço determinado pode ser compreendido como aquele 

estabelecido com exatidão, previamente delimitado quanto à sua natureza, e serviço específico 

é aquele enumerado detalhadamente, caracterizado com riqueza de detalhes191.  

                                                           
188LIMA, Francisco Meton Marques de; LIMA, Francisco Péricles Rodrigues Marques de. Terceirização total: 

entenda ponto por ponto. São Paulo: LTr, 2018, p. 65. 
189

 Art. 3º, da Lei nº 8.934/1994. Os serviços do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins serão 

exercidos, em todo o território nacional, de maneira uniforme, harmônica e interdependente, pelo Sistema Nacional 

de Registro de Empresas Mercantis (Sinrem), composto pelos seguintes órgãos: 

I - o Departamento Nacional de Registro do Comércio, órgão central Sinrem, com funções supervisora, 

orientadora, coordenadora e normativa, no plano técnico; e supletiva, no plano administrativo; 

II - as Juntas Comerciais, como órgãos locais, com funções executora e administradora dos serviços de registro. 
190 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Terceirização: trabalho temporário, cooperativas. 3. ed. Salvador: 

JusPodivm, 2017, p. 58. 
191MIZIARA, Raphael; PINHEIRO, Iuri. A regulamentação da terceirização e o novo regime do trabalho 

temporário: comentários analíticos à Lei n. 6.019/1974. São Paulo: LTr, 2017, p. 53. 
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Embora a empresa de prestação de serviços possa operar em qualquer atividade da 

contratante, inclusive em sua atividade principal, esse serviço deve ser especificado em razão 

da exigência do art. 5º-B, que trata do conteúdo obrigatório desse tipo de contrato. Raphael 

Miziara e Iuri Pinheiro192 lecionam que “[...] não basta determinar os serviços no contrato, é 

preciso que os mesmos sejam especificados, de modo que o trabalhador não tenha nenhuma 

dúvida de quais tarefas ele desempenhará perante a tomadora”. 

Isso ocorre porque, na terceirização lícita, não existem os requisitos da pessoalidade e da 

subordinação direta entre o trabalhador terceirizado e a empresa contratante. Este não é o 

empregador, mas sim aquela que contrata o serviço empresarial especializado e não a mão de 

obra ou certo trabalho, sendo considerada irrelevante a substituição de trabalhadores da 

prestadora193.  

A empresa prestadora de serviços será a empregadora dos trabalhadores, pois contrata, 

remunera e dirige o trabalho realizado por seus trabalhadores, bem como pode subcontratar o 

serviço com outras empresas, não configurando vínculo de emprego entre os trabalhadores, ou 

sócios das empresas prestadoras de serviços, qualquer que seja o seu ramo, e a empresa 

contratante, consoante os §§1º e 2º do art. 4º-A.  

Nesse sentido, Francisco Meton Marques de Lima e Francisco Péricles Rodrigues 

Marques de Lima194 asseveram que “[...] a lei deixa bem claro que o trabalhador é empregado 

da empresa de prestação de serviços. Ele mantém uma relação de emprego com a prestadora de 

serviços e uma relação de trabalho com a contratante”. 

Portanto, a contratada figura como empregadora por possuir o poder da direção, pois 

mantém o contrato de trabalho com os seus empregados, todavia estes prestam serviços na 

contratante. Esses trabalhadores, pois, são juridicamente subordinados à contratada e não à 

contratante195. 

Verifica-se, então, que o §1º do art. 4º-A, permite a terceirização em cadeia, em que a 

empresa prestadora de serviços realiza a subcontratação com outras empresas com a finalidade 

                                                           
192MIZIARA, Raphael; PINHEIRO, Iuri. A regulamentação da terceirização e o novo regime do trabalho 

temporário: comentários analíticos à Lei n. 6.019/1974. São Paulo: LTr, 2017, p.54. 
193GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Terceirização: trabalho temporário, cooperativas. 3. ed. Salvador: 

JusPodivm, 2017, p. 58. 
194LIMA, Francisco Meton Marques de; LIMA, Francisco Péricles Rodrigues Marques de. Terceirização total: 

entenda ponto por ponto. São Paulo: LTr, 2018, p. 66. 
195GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Terceirização: trabalho temporário, cooperativas de trabalho. 3.ed. 

Salvador: JusPodivm, 2017, p. 59. 
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de efetuar os serviços contratados pela empresa contratante196197. Essa figura não se confunde 

com a quarteirização, pois esta segundo Georgenor de Sousa Franco Filho198: 

 

[...] se apresenta em duas modalidades: 1) quando a empresa principal contrata uma 

especializada na definição, planejamento e no controle do trabalho desempenhado 

pelos prestadores de serviços externos; 2) quando ocorre a transferência da gestão 

administrativa das relações com os demais prestadores de serviços a empresa 

especializada no ramo, a fim de racionalizar os mesmos serviços. 

 

Outrossim, o §2º do art. 4º-A estabeleceu a inexistência da configuração de vínculo de 

emprego entre os trabalhadores terceirizados, ou os sócios das empresas prestadoras de 

serviços, qualquer que seja o ramo, e a empresa contratante.  

Francisco Meton Marques de Lima e Francisco Péricles Rodrigues Marques de Lima199, 

ao comentarem esse dispositivo, sustentam que deve ser interpretado como “[...] não se 

transfere para a empresa contratante o vínculo de emprego legalmente estabelecido com a 

empresa prestadora de serviços; porém, forma-se diretamente com a suposta contratante o 

vínculo empregatício irregular com a prestadora”. 

Quanto aos requisitos para o funcionamento de empresa prestadora de serviços, a Lei nº 

13.429/2017 inovou no ordenamento jurídico pátrio, haja vista inexistir anteriormente qualquer 

previsão legal para a sua constituição, exigindo a prova da inscrição no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica (CNPJ), que pode ser obtido por meio do acesso ao sítio eletrônico da Receita 

Federal do Brasil (RFB), o registro na Junta Comercial e o capital social mínimo compatível 

com o número de empregados, observando-se os parâmetros já definidos em lei. 

Verifica-se, então, que a capacidade econômica da empresa prestadora de serviços é 

auferida conforme o capital social que, por sua vez, deve ser compatível com o número de 

empregados. Portanto, quanto maior o número de empregados, maior deverá ser o capital social 

mínimo, que pode variar de R$10.000,00 (dez mil reais), quando a empresa tiver dez 

                                                           
196 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Terceirização: trabalho temporário, cooperativas de trabalho. 3.ed. 

Salvador: JusPodivm, 2017, p. 59. 
197Francisco Meton Marques de Lima e Francisco Péricles Rodrigues Marques de Lima preferem denominar a 

subcontratação de serviços prevista no §1º do art. 4º-A com a terminologia subterceirização. “[...] a prestadora de 

serviços contrata com a tomadora e, para honrar o contrato, subcontrata outra prestadora. LIMA, Francisco 

Meton Marques de; LIMA, Francisco Péricles Rodrigues Marques de. Terceirização total: entenda ponto por 

ponto. São Paulo: LTr, 2018, p. 66. 
198 FRANCO FILHO, Georgenor de Sousa. Novas formas de contratação urbanas e rurais. Revista Legislação do 

Trabalho. v.76. v. 02. fev. pp. 142 a 146. São Paulo: LTr, 2012, p. 144. 
199LIMA, Francisco Meton Marques de; LIMA, Francisco Péricles Rodrigues Marques de. Terceirização total: 

entenda ponto por ponto. São Paulo: LTr, 2018, p. 67. 
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empregados, até R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), quando tiver mais de cem 

empregados. 

No que se refere à exigência de capital social dessas empresas, esta condição não existia 

antes e objetiva evitar a criação de empresas sem patrimônio para responder por direitos 

trabalhistas de seus empregados. 

Essa exigência, todavia, não consiste em uma garantia efetiva de que essa empresa poderá 

realmente saldar os créditos trabalhistas de seus empregados. Isso porque se a prestadora de 

serviços constituir-se por meio de uma sociedade limitada, não é requisito obrigatório a 

integralização do capital social no ato de sua constituição, podendo isso suceder no decurso do 

seu funcionamento.  

Em razão disso, o art. 1.052, do Código Civil200 prevê que a responsabilidade de cada 

sócio é restrita ao valor de suas quotas, no caso de o capital social integralizado, mas todos 

respondem solidariamente pela sua integralização. Ou seja, este dispositivo estabelece que a 

limitação da responsabilidade dos sócios ao valor de suas quotas no caso de a sociedade se 

encontrar com o capital social integralizado, caso contrário, a responsabilidade será solidária. 

A limitação da responsabilidade dos sócios ao valor da quota de capital social tem a 

finalidade de dividir o patrimônio pertencente à sociedade e dos particulares dos sócios, estes 

não se sujeitam à cobrança dos credores da sociedade. Essa regra, inicialmente, pode ser 

considerada injusta com os credores da sociedade, mas sem essa limitação seria mais difícil as 

pessoas resolverem investir seus capitais como sócios de empresas, haja vista a atividade 

econômica está sujeita ao risco e, consequentemente, iria reduzir o desenvolvimento econômico 

no país201.   

Lado outro, se a empresa tiver sido constituída como uma companhia ou sociedade 

anônima, o capital social é dividido em ações e a responsabilidade dos sócios ou acionistas será 

limitada ao preço das ações que lhe subscrever ou adquirir; quando o valor das ações estiver 

integralizado, não há qualquer responsabilidade subsidiária pelas obrigações sociais, de acordo 

com o art. 1.088, do CC/2002202 e do art. 1º, da Lei n. 6.404/1976203. 

                                                           
200Art. 1.052, CC. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas 

todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 
201 FABRETTI, Láudio Camargo. Direito de empresa no novo Código Civil.2.ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 115. 
202

 Art. .1088, do CC. Na sociedade anônima ou companhia, o capital divide-se em ações, obrigando-se cada sócio 

ou acionista somente pelo preço de emissão das ações que subscrever ou adquirir. 
203

 Art. 1º, da Lei n. 6.404/1976. A companhia ou sociedade anônima terá o capital dividido em ações, e a 

responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas. 
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Nesse ínterim, a lei poderia ter exigido a criação de um fundo de garantia por meio de 

bens, rendas ou créditos para assegurar a solvabilidade dos direitos trabalhistas, pois a exigência 

de capital social de acordo com a quantidade de empregados não constitui um meio de assegurar 

o pagamento efetivo dos direitos devido aos trabalhadores terceirizados. 

Ocorre que o capital social não tem a função de garantia dos credores, mas sim o 

patrimônio da sociedade. Portanto, a garantia dos créditos trabalhistas não é o capital social, 

mas sim o patrimônio da empresa prestadora de serviços.  

Com efeito, a constituição de uma empresa prestadora de serviços deve ser feita por meio 

de uma sociedade limitada ou sociedade anônima para que não incida a pessoalidade e a 

subordinação direta, que são requisitos da relação de emprego. Oportuno é registrar o 

entendimento de Raphael Miziara e Iuri Pinheiro204 sobre o tema: 

 

[...] a capacidade compatível com a execução dos serviços de que trata o art. 4º-A da Lei nº 

6.019/174 pressupõe que capital social da empresa prestadora de serviços, previsto no art. 4º-

B, inciso III, esteja totalmente integralizado, sob pena de descumprimento do requisito legal 

e reconhecimento do vínculo diretamente com a contratante. 

 

Já a contratante foi definida no art. 5º-A, correspondendo tanto à pessoa natural quanto à 

jurídica, que pactua o contrato com a empresa de prestação de serviços determinados e 

específicos, segundo a Lei n. 13.429/2017. Ocorre, no entanto, que esse dispositivo foi alterado 

pela Lei n. 13.467/2017, o qual excluiu a expressão serviços determinados e específicos e 

passou a estabelecer que a contratante poderia firmar contrato de terceirização relacionados a 

quaisquer de suas atividades, inclusive em sua atividade principal de acordo com o art. 5º-A, 

caput, do diploma legal retrocitado. 

Dessa maneira, a pessoa natural e a jurídica, de direito público ou privado, podem figurar 

como contratantes na prestação de serviços a terceiros, pois não há nenhum limite na lei sobre 

o tema205206.  

Essa alteração, realizada pela Lei n. 13.467/2017, tinha o objetivo de esclarecer e permitir 

a ampla terceirização em todas as atividades da empresa contratante, bem como estabelecer a 

desnecessidade de a prestadora de serviços ser especializada nos seus serviços oferecidos no 

mercado comercial. 

                                                           
204MIZIARA, Raphael; PINHEIRO, Iuri. A regulamentação da terceirização e o novo regime do trabalho 

temporário: comentários analíticos à Lei n. 6.019/1974. São Paulo: LTr, 2017, p. 78. 
205LIMA, Francisco Meton Marques de; LIMA, Francisco Péricles Rodrigues Marques de. Terceirização total: 

entenda ponto por ponto. São Paulo: LTr, 2018, p. 70. 
206MIZIARA, Raphael; PINHEIRO, Iuri. A regulamentação da terceirização e o novo regime do trabalho 

temporário: comentários analíticos à Lei n. 6.019/1974. São Paulo: LTr, 2017, p. 87. 
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Malgrado a possibilidade da terceirização de maneira ampla no ordenamento jurídico 

pátrio, o §1º do art. 5º-A determina a proibição de trabalhadores terceirizados em atividades 

distintas daquelas que foram objeto do contrato de terceirização, logo é vedado o desvio de 

função desses trabalhadores e, por conseguinte, devem ser disponibilizados para a prestação de 

serviços certos e determinados207. Ademais, os serviços contratados poderão ser executados nas 

instalações físicas da empresa contratante ou noutro local, de comum acordo entre as partes, 

consoante o §2º do art. 5º-A.  

O contrato de prestação de serviços, a seu turno, este deverá observar os elementos 

contidos no art. 5º-B, da Lei n. 6.019/1974, que são a qualificação das partes, a especificação 

dos serviços a serem prestados, o período de duração, quando for o caso, e o valor. Não é, pois, 

qualquer atividade que pode ser objeto de terceirização trabalhista, mas sim a especificidade do 

serviço em qualquer atividade da empresa principal. É preciso, entretanto, que seja garantido o 

“núcleo duro” do empreendimento por meio da relação de emprego. Nesse sentido, Francisco 

Cavalcanti208 leciona: 

 

Essa desvinculação só não ocorrerá em relação ao que representa o “núcleo duro do 

empreendimento”, pois, evidentemente, em relação a este, necessário se faz a 

preservação do vínculo mais estreito, inclusive para preservação de elementos em 

relação aos quais a confiança é imprescindível. No mais, a terceirização poderá 

ocorrer, inclusive para redução de custos. 

 

Quanto à atividade objeto de terceirização, o disciplinamento legal vigente admite a sua 

utilização em qualquer atividade da empresa principal, exigindo apenas que o serviço seja 

especificado, de sorte que somente uma atividade particular, própria e específica pode ser objeto 

desse tipo de contratação, consoante o art. 5º-B, II, da Lei nº 6.019/1974.  

A regulamentação, pois, da terceirização em geral não permite a aplicação irrestrita desse 

instituto, pois possibilitaria o exaurimento da dimensão comunitária da organização, em virtude 

de se permitir a constituição de empresa sem empregados, que terceiriza todas as suas atividades 

e, por conseguinte, faz com que não incidam as responsabilidades sociais, trabalhistas, 

previdenciárias e tributárias209. Nessa linha de raciocínio, Raphael Miziara e Iuri Pinheiro 

                                                           
207LIMA, Francisco Meton Marques de; LIMA, Francisco Péricles Rodrigues Marques de. Terceirização total: 

entenda ponto por ponto. São Paulo: LTr, 2018, p. 70. 
208CAVALCANTI, Francisco. A reforma trabalhista e a Constituição de 1988: a lei nº 13.467, de 13.07.2017, 

e suas principais consequências para o Direito do Trabalho. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 121. 
209 DELGADO, Gabriela Neves; AMORIM, Helder Santos. Os limites constitucionais da terceirização. 2. ed. 

São Paulo: LTr, 2015, p. 137. 
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210lecionam que “[...] a terceirização que não se circunscreve às atividades-meio do tomador 

tende a ser uma terceirização predatória, de modo a se estender sobre as atividades essenciais 

da produção”.  

Relativamente aos direitos dos empregados da empresa prestadora de serviços, quando e 

enquanto os serviços forem executados nas dependências da tomadora, o art. 4º-C, da Lei n. 

6.019/1974 estabelece as mesmas condições relativas à alimentação garantida aos empregados 

da contratante, quando oferecida em refeitórios; direito de utilizar os serviços de transporte; 

atendimento médico ou ambulatorial nas dependências da contratante ou local por ela 

designado; treinamento adequado, fornecido pela contratada, quando a atividade desempenhada 

o exigir, bem como sanitárias, de medidas de proteção à saúde e de segurança no trabalho e de 

instalações adequadas à prestação do serviço. 

Ademais, as empresas, contratante e contratada, poderão acordar que os empregados da 

segunda farão jus ao salário equivalente ao dos empregados da primeira, bem como outros 

direitos não disciplinados nesse diploma legal, caso haja um acordo entre as partes sobre esse 

assunto. Igualmente, nos contratos que impliquem a mobilização de empregados da contratada 

em número igual ou superior a 20% dos empregados da contratante, esta poderá disponibilizar 

aos empregados da contratada os serviços de alimentação e atendimento ambulatorial em outros 

locais apropriados e com igual padrão de atendimento, com vistas a manter o pleno 

funcionamento dos serviços, de acordo com os §§1º e 2º do art. 4º-C da Lei n. 6.019/1974.  

Com relação a esses dispositivos, já mencionados, há quem entenda que seria um caso de 

discriminação salarial, o qual seria vedado e, por conseguinte, inconstitucional, devendo ser 

afastada a sua incidência211.  

Por sua vez, há posição212 sustentando a sua constitucionalidade, e que a Lei n. 

6.019/1974 não trouxe previsão legal de que os empregados da contratada terão o piso salarial 

igual ao dos da contratante ou que passaria a ser aplicável às normas coletivas da contratante 

aos primeiros.  

Nesse ínterim, perfilha-se o entendimento de que deve ser observado o piso salarial da 

contratante para os trabalhadores terceirizados, em razão da isonomia, consoante o ar. 5º, I213, 

                                                           
210MIZIARA, Raphael; PINHEIRO, Iuri. A regulamentação da terceirização e o novo regime do trabalho 

temporário: comentários analíticos à Lei n. 6.019/1974. São Paulo: LTr, 2017, p. 93. 
211 DELGADO, Mauricio Godinho; DELGADO, Gabriela Neves. A reforma trabalhista no Brasil: comentários 

às Leis n. 13.467/2017. São Paulo: LTr, 2017, p. 209. 
212 MARTINS, Sergio Pinto. Terceirização no Direito do Trabalho. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 183. 
213 Art. 5º, I, da CF/1988. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
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da CF/1988 e do art. 461, caput,214 da CLT. Outrossim, o TST já confere alguma igualdade ao 

terceirizado, conforme o entendimento insculpido na OJ n. 383215, da SDI-1. Sendo assim, os 

empregados terceirizados terão direitos às mesmas verbas trabalhistas legais e normativas dos 

trabalhadores da contratante, desde que prestem serviços em idêntica função.  

Corroborando esse entendimento, Francisco Meton Marques de Lima e Francisco Péricles 

Rodrigues Marques de Lima lecionam que “[...] esse preceito é positivo, vem fazer justiça a 

essa categoria de trabalhador, que, na mesma empresa, é discriminada, não tendo acesso às 

comodidades oferecidas aos empregados da tomadora dos serviços”216. 

Por fim, impende mencionar o fato de que foi incluído, pela Lei n. 13.029/2017, o art. 19-

B na Lei n. 6.019/1974, estabelecendo que estão excluídas da aplicação da Lei Geral de 

Terceirização as relações de trabalho envolvendo as empresas de vigilância e transporte de 

valores, permanecendo as respectivas relações de trabalho reguladas por legislação especial 

(Lei n. 7.102/1983), e subsidiariamente pela CLT.  

Assim, a análise das partes, do objeto e dos direitos dos trabalhadores do contrato de 

terceirização previsto nessa nova regulamentação legal deve ser feita tendo como base os 

dispositivos do Código Civil, da CLT e da Constituição Federal e é nesse contexto que devem 

ser interpretados os próximos segmentos. 

 

4.2 Reflexões sobre a responsabilidade civil da empresa contratante e da 

prestadora de serviços 

 

A Responsabilidade Civil constitui um tema relevante na seara jurídica, trazendo desafios 

crescentes aos intérpretes do Direito. Inicialmente, é necessário distinguir a obrigação da 

responsabilidade, pois aquela sempre corresponde a um dever jurídico originário e este, dever 

                                                           
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:  I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos 

termos desta Constituição; 
214 Art. 461, da CLT.  Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, no 

mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou 

idade.  (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) 
215 OJ nº 383 da SDI-1, TST. “383. TERCEIRIZAÇÃO. EMPREGADOS DA EMPRESA PRESTADORA DE 

SERVIÇOS E DA TOMADORA. ISONOMIA. ART. 12, “A”, DA LEI Nº 6.019, DE 03.01.1974. (mantida) - 

Res. 175/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011  

 A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com ente da 

Administração Pública, não afastando, contudo, pelo princípio da isonomia, o direito dos empregados terceirizados 

às mesmas verbas trabalhistas legais e normativas asseguradas àqueles contratados pelo tomador dos serviços, 

desde que presente a igualdade de funções. Aplicação analógica do art. 12, “a”, da Lei nº 6.019, de 03.01.1974. 

Disponível em: <http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/OJ_SDI_1/n_s1_381.html>. Acesso em: 02 jan. 2017. 
216LIMA, Francisco Meton Marques de; LIMA, Francisco Péricles Rodrigues Marques de. Terceirização total: 

entenda ponto por ponto. São Paulo: LTr, 2018, p. 69. 



91 
 

jurídico sucessivo, consequente à violação do primeiro217. Logo, a responsabilidade existirá 

quando houver uma correspondente obrigação. Nessa direção, o art. 389 do CC218 realiza a 

distinção há instante referida, a qual é aplicável tanto à responsabilidade contratual quanto à 

extracontratual. Corroborando esse entendimento, José de Aguiar Dias219 ensina: 

 

[...] Se o contrato é uma fonte de obrigações, a sua inexecução também o é. Quando 

ocorre a inexecução, não é a obrigação contratual que movimenta o mundo da 

responsabilidade. O que se estabelece é uma obrigação nova, que se substitui à 

obrigação preexistente no todo ou em parte: a obrigação de reparar o prejuízo 

consequente à inexecução da obrigação assumida. Essa verdade se afirmará com mais 

vigor se observarmos que a primeira obrigação (contratual) tem origem na vontade 

comum das partes, ao passo que a obrigação que a substitui por efeito de inexecução, 

isto é, a obrigação de reparar o prejuízo advém, muito ao contrário, contra a vontade 

do devedor: este não quis a obrigação nova, estabelecida com a inexecução da 

obrigação que contratualmente consentira. Em suma: a obrigação nascida do contrato 

é diferente da que nasce de sua inexecução. Assim sendo, a responsabilidade 

contratual é também fonte de obrigações, como a responsabilidade delitual. Nos dois 

casos, tem lugar uma obrigação; em ambos, essa obrigação produz efeito. 

 

Dessa maneira, só há que se falar em responsabilidade em qualquer modalidade quando 

há uma violação de um dever jurídico preexistente, pois aquela constitui dever sucessivo 

decorrente deste220. Então, para que a responsabilidade civil exista, é necessário um dano, um 

prejuízo e, em consequência, precisa haver uma pessoa que o sofre, uma vítima221.  

O Código Civil trouxe como modalidade de obrigação a de indenizar, segundo a 

denominação do Capítulo I do Título IX, que compõe os arts. 927 e ss. Nessa esteira, Sergio 

Cavalieri222 aduz que “[...] a responsabilidade civil opera a partir do ato ilícito, com o 

nascimento da obrigação de indenizar, que tem como finalidade de tornar indemne o lesado, 

colocar a vítima na situação em que estaria sem a ocorrência do fato danoso”. 

Dessa maneira, a obrigação de indenizar decorre da lei, pois esta determina quando 

ocorrerá, e a sua conformação não nasce de uma obrigação desejada pelo agente, mas decorre 

do comportamento desrespeitoso de seus preceitos, ou seja, do ato jurídico ilícito. A prática 

                                                           
217CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 10.ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 2. 
218

 Art. 389, do CC. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização 

monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. 
219 DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 5. ed. v. I. Rio de Janeiro: Forense, 1973, p. 149. 
220CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 10.ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 3. 
221 MAZEAUD, Henri y Léon; TUNC, André. Tratado teórico y prático de la responsabilidade civil delictual 

y contractual. t. I. v. I. 5. ed. Traduzido por Luis Alcalá-Zamora y Castillo. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas 

Europa-América, 1961, p. 2.   
222CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 10.ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 4. 
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desse ato faz com que surja a obrigação que independe da vontade do agente e que pode 

acontecer contra a sua intenção223.  

Por tal razão, verifica-se que a responsabilidade é estabelecida com base na conduta 

voluntária violadora de um dever jurídico, fazendo com que esse instituto possa ser classificado 

em distintas espécies, conforme o surgimento desse dever e qual o elemento subjetivo dessa 

conduta. Nessa direção, a responsabilidade pode ser classificada em subjetiva e objetiva, dentre 

outras, taxionomias. 

A responsabilidade civil será subjetiva quando houver conduta do agente, nexo de 

causalidade e dano, consoante o art. 186 do CC, ou seja, quando alguém, mediante conduta, 

viola o direito de outrem, causando-lhe um dano, está-se configurado o ato ilícito, o qual enseja 

o dever de indenizar previsto no art. 927, caput, do diploma civilista. Portanto, a vítima obterá 

a reparação do dano sofrido se provar a culpa do agente. Essa é a concepção clássica desse 

instituto e foi adotada como a regra geral pela ordem jurídica patrial. 

Ocorre, no entanto, que a comprovação da culpa do agente em muitos casos é de 

verificação difícil, mormente na sociedade pós-moderna, em razão do desenvolvimento 

industrial e tecnológico, bem como do crescimento populacional, que não podiam ser 

amparados por esse tipo de responsabilidade. 

Nesse ínterim, surge a responsabilidade civil objetiva, sem culpa, fundada na teoria do 

risco. Esta foi adotada em certos casos na legislação brasileira, notadamente no parágrafo único 

do art. 927, que permite a sua aplicação quando houver previsão na lei ou quando a atividade 

desenvolvida pelo autor do dano for de risco. 

No caso de responsabilidade civil nas terceirizações, as recentes reformas trabalhistas de 

2017 estabeleceram como condição intrínseca que a empresa prestadora de serviços tenha 

capacidade econômica compatível com a execução. Caso a contratante não a observe no 

momento da escolha da prestadora de serviços (culpa in eligendo), isto poderá ocasionar a 

nulidade da terceirização e arcar diretamente com o vínculo trabalhista224.  

Ademais, o art. 5º-A, §5º, da Lei n. 6.019/1974, com redação dada pela Lei n. 13.429/2017 

adotou a responsabilidade civil subsidiária da empresa contratante pelas obrigação trabalhistas 

no período de vigência da prestação de serviços, e o recolhimento das contribuições 

previdenciárias observará o disposto no art. 31, da Lei n. 8.212/1991. 

                                                           
223CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 10.ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 5. 
224OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Indenizações por acidente do trabalho ou doença ocupacional: de acordo 

com a Reforma Trabalhista Lei n. 13.467/2017. 10.ed. São Paulo: Ltr, 2018, p. 106. 
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O inadimplemento das verbas trabalhistas não enseja a responsabilidade automática da 

contratante, mas sim de maneira subsidiária, em razão da incidência do benefício de ordem, ou 

seja, o trabalhador, primeiramente, deverá cobrar os créditos trabalhistas da empresa prestadora 

de serviços e, quando não obtiver êxito, é que a contratante será responsabilizada apenas no 

período em que ocorrer a prestação de serviços em seu benefício.  

O fundamento dessa responsabilidade da contratante tanto decorre da culpa in eligendo, 

pois esta deve escolher uma empresa prestadora de serviços idônea, quanto da culpa in 

vigilando, porquanto esta deve fiscalizar com rigor o cumprimento do contrato de terceirização 

e a observância da legislação trabalhista pela contratada225. Nessa linha, Sebastião Geraldo de 

Oliveira226 leciona: “[...] a terceirização das atividades do empregador não tem o efeito de 

transferir a terceiros as responsabilidades trabalhistas [...]”. 

Ademais, a empresa contratante será responsabilizada pelos créditos trabalhistas quando 

tenha sido permitida a sua atuação no processo judicial, ainda na fase de conhecimento, a fim 

de garantir os direitos fundamentais da ampla defesa e do contraditório, previstos no art. 5º, 

LV, da CF/1988.   

Esse entendimento já estava consolidado na jurisprudência pátria antes dessa inclusão 

legislativa, pois a Súmula 331, IV e VI, do C. TST, estabelecia essa espécie de responsabilidade, 

desde que as empresas tenham participado da relação processual e conste também no título 

executivo judicial, abrangendo todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período 

da prestação laboral. 

É azado registrar o fato de que o C. TST sufragou o entendimento pela impossibilidade 

do ajuizamento de ação autônoma posterior visando à decretação da responsabilidade 

subsidiária do tomador quando este não tenha participado da ação judicial proposta pelo 

trabalhador em face apenas da prestadora de serviços, com decisão transitada em julgado, pois 

vai de encontro ao direito à ampla defesa e ao contraditório e à coisa julgada, consoante o seu 

informativo nº1227. 

                                                           
225MIZIARA, Raphael; PINHEIRO, Iuri. A regulamentação da terceirização e o novo regime do trabalho 

temporário: comentários analíticos à Lei n. 6.019/1974. São Paulo: LTr, 2017, p. 105. 
226OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Indenizações por acidente do trabalho ou doença ocupacional: de 

acordo com a Reforma Trabalhista Lei n. 13.467/2017. 10.ed. São Paulo: Ltr, 2018, p. 106. 
227 Informativo n. 01 do TST – 08 a 14 de março de 2012. Responsabilidade subsidiária. Ajuizamento de ação 

autônoma apenas contra o tomador de serviços. Impossibilidade. Existência de sentença condenatória definitiva 

prolatada em ação em que figurou como parte somente o prestador de serviços. Não é possível o ajuizamento de 

ação autônoma pleiteando a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços quando há sentença condenatória 

definitiva prolatada em ação anteriormente proposta pelo mesmo reclamante, em que figurou como parte apenas 

o prestador de serviços. Tal procedimento afrontaria a coisa julgada produzida na primeira ação e o direito à ampla 

defesa e ao contraditório, resguardado ao tomador de serviços. Assim, reiterando a jurisprudência da Corte, a 

SBDI-I, por unanimidade, conheceu dos embargos por divergência jurisprudencial e, no mérito, por maioria, 
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No que tange ao meio ambiente do trabalho, o art. 4º-C, II, incluído pela Lei n. 

13.467/2017, estabeleceu a responsabilidade da contratante, quando o trabalho for realizado em 

suas dependências, as medidas de proteção à saúde e de segurança no trabalho e de instalações 

adequadas à prestação de serviços. 

Igualmente, o art. 5º, §3º, incluído pela Lei n. 13.429/2017, determinou a incumbência da 

contratante para garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, 

quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em 

contrato.   

Em razão disso, verifica-se que esses dispositivos legais trazem a responsabilidade da 

contratante pelos eventuais acidentes de trabalho decorrentes de inadequadas condições de 

trabalho. 

Importa registrar embora já concebido o fato de que o meio ambiente equilibrado constitui 

um direito fundamental de terceira dimensão, coletivo, que recebe tutela no art. 225, da 

Constituição Federal de 1988. Nessa linha, Paulo Affonso Leme Machado228 leciona: “[...] o 

direito ao meio ambiente equilibrado é de cada um, como pessoa humana, independentemente 

de sua nacionalidade, raça, sexo, idade, estado de saúde, profissão, renda ou residência”. 

Corroborando esse raciocínio, o Supremo Tribunal Federal, através do voto do Min. Celso de 

Mello229, conceituou o direito ao meio ambiente: 

 

[...] típico direito de terceira geração – constitui prerrogativa jurídica de titularidade 

coletiva, refletindo, dentro do processo de afirmação dos direitos humanos, a 

expressão significativa de um poder atribuído, não ao indivíduo identificado em sua 

singularidade, mas, num sentido verdadeiramente mais abrangente, à própria 

coletividade. 

 

Sob essa perspectiva, a tutela constitucional do meio ambiente do trabalho é expressa nos 

arts. 200, VIII230 e 7º, XXII e XXIII231, quando abordam a tutela da saúde no meio ambiente do 

                                                           
negou-lhes provimento. Vencidos os Ministros Augusto César Leite de Carvalho, José Roberto Freire Pimenta e 

Delaíde Miranda Arantes. TST-E-RR-9100-62.2006.5.09.0011, SBDI-I, rel. Min. Horácio Raymundo de Senna 

Pires, 8.3.2012. 
228 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 23.ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: 

Malheiros, 2015, p. 147. 
229MS22.164-0-

SP.Disponívelem:<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=85691>. Acesso em: 

29 jun. 2018. 
230 Art. 200, VIII, CF/1988.      Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos 

termos da lei: VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.  
231 Art. 7º, XXII e XXIII, CF/88.      Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 

visem à melhoria de sua condição social: XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de 

saúde, higiene e segurança; XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, 

na forma da lei;  
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trabalho, especificamente. Deve ser considerado o local em que as pessoas desempenham suas 

atividades laborativas, quer sejam remuneradas, quer não sejam, cujo equilíbrio encontra-se 

baseado na salubridade do meio e na inexistência de agentes que comprometam a incolumidade 

físico-psíquica dos trabalhadores, independentemente da sua condição (homens ou mulheres, 

maiores ou menores de idade, celetistas, servidores públicos, autônomos, terceirizados etc.)232.  

Outrossim, o meio ambiente do trabalho não se limita ao local de trabalho estrito do 

trabalhador, mas compreende também os instrumentos de trabalho e o modo da execução das 

tarefas, bem assim e a maneira como o trabalhador é tratado pelo empregador ou tomador de 

serviços e pelos próprios colegas, bem como deve levar em conta a pessoa do trabalhador e, em 

determinadas situações peculiares, pode englobar até a moradia233. 

Nessa direção, uma das interfaces do meio ambiente do trabalho é a saúde pública. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde234 (OMS) a saúde é “[...] estado de completo bem-

estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade”. 

Outrossim, o art. 3º, da Lei n. 8.080/1990235, Lei Orgânica da Saúde, com redação dada pela 

Lei n. 12.864/2013, estabelece que a saúde tem como determinantes e condicionantes, dentre 

outros, o meio ambiente. 

Em sendo assim, é notório que o meio ambiente do trabalho é alvo de manifestação de 

variados fatores inter-relacionados, que influenciam o bem-estar físico e psíquico do 

trabalhador, atingindo sua qualidade de vida236.   

Lado outro, a CRFB tem como fundamento da República a valorização social do trabalho 

e da livre iniciativa, ao lado da soberania, da cidadania, da dignidade da pessoa humana e do 

pluralismo político (art. 1º). Outrossim, prescreveu que a ordem econômica deverá ser fundada 

na valorização do trabalho (art. 170) e a ordem social terá por base o primado do trabalho (art. 

193), o qual é considerado um direito social (art. 6º) e a educação terá como um de seus 

objetivos a qualificação para o trabalho. 

                                                           
232 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 21. 
233 MELO, Raimundo Simão de. Direito Ambiental do Trabalho e a saúde do trabalhador: responsabilidades 

legais, dano material, dano moral, dano estético, indenização por perda de uma chance, prescrição. 4.ed. São Paulo, 

LTr, 2010, p. 31. 
234 Princípio da Constituição da Organização Mundial da Saúde. Disponível em:< 

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OMS-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Mundial-da-

Sa%C3%BAde/constituicao-da-organizacao-mundial-da-saude-omswho.html>. Acesso em: 25 jun. 2018. 
235

Art. 3º, da Lei n. 8.080/1990. Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a 

saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio 

ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços 

essenciais.         (Redação dada pela Lei n. 12.864, de 2013) 

236 PADILHA, Norma Sueli. Do meio ambiente do trabalho equilibrado. São Paulo: LTr, 2002, p. 56. 
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Assim sendo, a Lei Fundamental foi estabelecida portando como premissa básica a 

dignificação do trabalho humano e de sua primazia, e a ordem econômica deve observá-la, 

conforme os ditames da justiça social. 

Desse modo, a CF/1988 garante o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem como constituem deveres do Poder Público e da coletividade a defesa e a preservação desse 

direito. 

No que se refere à proteção e defesa do meio ambiente do trabalho equilibrado, os 

empregadores exercem papel importante, pois impende às empresas cumprir e fazer cumprir as 

normas de Segurança e Medicina do Trabalho, instruir os empregados, por meio de ordens de 

serviço, quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes ou doenças ocupacionais, 

adotar as medidas que lhes sejam determinadas pelo Ministério do Trabalho e facilitar o 

exercício da fiscalização, consoante o art. 157237, da CLT.  

Nessa linha, Raimundo Simão de Melo238 aduz que “[...] cabe ao empregador, 

primeiramente, a obrigação de preservar e proteger o meio ambiente laboral e, ao Estado e à 

sociedade, fazer valer a incolumidade desse bem”. Igualmente, o art. 7º, XXII, da CF/1988, 

estabelece como direito fundamental social dos trabalhadores a redução dos riscos inerentes ao 

trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. 

Quanto à responsabilização pelos danos ao meio ambiente, inicialmente se tentou utilizar 

a responsabilidade subjetiva por meio da culpa, porém isto não foi suficiente e adequada para 

a proteção das vítimas do dano ambiental, porquanto estas, na maioria das vezes, ficaram 

completamente desamparadas. Isso ocorria em razão da natureza difusa desse direito, pois 

atinge uma pluralidade de vítimas, há dificuldade de produção probatória da culpa do agente 

poluidor e, por fim, o regime jurídico clássico admitia, irrestritamente, as excludentes de 

responsabilização, como caso fortuito e força maior239. 

Sobrou, então, necessária a busca de instrumentos legais mais eficazes, aptos a sanar a 

insuficiência das regras clássicas. Também coube à Lei n. 6.938/1981, que dispõe sobre a 

Política Nacional do Meio Ambiente, dar tratamento adequado à matéria, substituindo o 

                                                           
237

 Art. 157, CLT. Cabe às empresas: (Redação dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977) I - cumprir e fazer cumprir 

as normas de segurança e medicina do trabalho; (Incluído pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977) II - instruir os 

empregados, através de ordens de serviço, quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho 

ou doenças ocupacionais; (Incluído pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977) III - adotar as medidas que lhes sejam 

determinadas pelo órgão regional competente; (Incluído pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977) IV - facilitar o exercício 

da fiscalização pela autoridade competente. (Incluído pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977)  
238MELO, Raimundo Simão de. Direito ambiental do trabalho e a saúde do trabalhador: responsabilidades 

legais, dano material, dano moral, dano estético, indenização por perda de uma chance, prescrição. 4.ed. São Paulo, 

LTr, 2010, p. 36. 
239 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 10.ed.rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 421. 
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princípio da responsabilidade subjetiva, fundamentado na culpa, pela responsabilidade objetiva, 

embasada no risco da atividade.  

Outrossim, a Constituição Federal de 1988, art. 21, XXIII, c240, trouxe responsabilidade 

civil objetiva do poluidor, no que se refere às atividades nucleares e minerais, 

constitucionalizando-a, bem como a objetivação da responsabilidade do Estado, art. 37, §6º241. 

Segundo Édis Milaré242, houve “[...] verdadeira reverência ao princípio do poluidor-pagador, 

que faz recair sobre o autor do dano todo ônus decorrente dos custos sociais de sua atividade”. 

Impende registrar o fato de que o princípio do poluidor-pagador, de acordo com as lições 

de Raimundo Simão de Melo243, “[...] tem duas razões fundamentais: primeiro, prevenir o dano 

ambiental; depois, em não havendo a prevenção, visa à sua reparação da forma mais integral 

possível”. Esse princípio traz três aspectos, que são a responsabilização civil objetiva, a 

prioridade da reparação específica do dano ambiental e a solidariedade dos agentes poluidores. 

Assim sendo, a responsabilidade civil objetiva do agente poluidor ocorrerá quando houver 

a prova do dano e o nexo de causalidade deste com o desenvolvimento ou existência de uma 

determinada atividade, independentemente de saber como ou por que ocorreu o dano com a 

finalidade de assegurar à vítima uma indenização. A lei, então, identifica um responsável pela 

indenização, pois quem causa um dano não responde por ele como culpado de sua produção, 

mas como seu autor244.  

Do mesmo modo, Paulo Afonso Leme Machado245 aduz que “[...] a responsabilidade 

objetiva ambiental significa que quem danificar o ambiente tem o dever jurídico de repará-lo. 

Presente, pois, o binômio o dever de indenizar e/ou reparar.” Por fim, Édis Milaré246 sintetiza 

“[...] daí o caráter propter rem da obrigação reparatória dos danos ambientais, que sujeita o 

devedor ao seu cumprimento simplesmente por ser titular do direito sobre a coisa”. 

                                                           
240 Art. 21, XXIII, c, CF/1988. Compete à União:       XXIII - explorar os serviços e instalações nucleares de 

qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a 

industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e 

condições: c) a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa; 
241 Art. 37, §6º, CF/1988. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços 

públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 

regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.  
242MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 10.ed.rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 422. 
243MELO, Raimundo Simão de. Direito Ambiental do Trabalho e a saúde do trabalhador: responsabilidades 

legais, dano material, dano moral, dano estético, indenização por perda de uma chance, prescrição. 4.ed. São 

Paulo, LTr, 2010, p. 59. 
244MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 10.ed.rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 

423. 
245MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental brasileiro. 23.ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: 

Malheiros, 2015, p. 405. 
246MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. 10.ed.rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 423. 
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Já a prioridade da reparação específica do dano compreende tanto o retorno ao estado 

anterior (art. 225, §2º247, da CF/1988) quanto a sua compensação em dinheiro, de maneira 

sucessiva, com a finalidade de buscar a recomposição do dano e, somente na impossibilidade, 

fixando-se uma indenização compensatória. Essa indenização é genérica em razão do dano já 

causado, ou simplesmente compensatória, em não sendo possível a sua recomposição, mas não 

impede a possibilidade de reparação também pelos danos individualmente causados a 

terceiros248. 

O último aspecto do princípio do poluidor-pagador consiste na responsabilidade solidária 

pelo dano ambiental, haja vista o art. 225, da CRFB, estabelecer que o Poder Público e a 

sociedade são os legitimados passivos na defesa do dano ambiental, logo, são responsáveis 

solidários pela reparação deste e de todos aqueles que, direta ou indiretamente, lucrem com a 

atividade poluidora. Nessa linha de entendimento, estão o art. 3º, IV, da Lei n. 6.938/1981, bem 

comos arts. 392249 e 942250, do CC, que trouxeram o nexo causal plúrimo. 

Enfim, tanto o empregador como a empresa que contrate serviços terceirizados são 

responsáveis pelo meio ambiente do trabalho equilibrado, pois ambos se beneficiam dos 

serviços dos trabalhadores, de tal sorte que devem arcar com todas as obrigações decorrentes 

da sua prestação. Ademais, Sebastião Geraldo de Oliveira251 leciona “[...] a prática tem 

demonstrado que os serviços terceirizados são os que mais expõem os trabalhadores a riscos e, 

por consequência, baixo nível remuneratório e pouca especialização, que normalmente 

dispensam experiência e treinamento”.   

Nota desse pensamento ocorreram as recentes alterações há pouco mencionadas na Lei n. 

6.019/1974, que estabelecem a responsabilidade solidária da contratante e da prestadora de 

serviço pelo meio ambiento do trabalho. 

Cumpre deixar assente o fato de que as previsões contidas nas Normas Regulamentadoras 

do Ministério do Trabalho estabelecem o vínculo entre as contratentes e contratadas. Nessa 

                                                           
247 Art. 225, §2º, CF/1988.  Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente 

degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.  
248MELO, Raimundo Simão de. Direito ambiental do trabalho e a saúde do trabalhador: responsabilidades 

legais, dano material, dano moral, dano estético, indenização por perda de uma chance, prescrição. 4.ed. São 

Paulo, LTr, 2010, p. 60. 
249

 Art. 392, CC. Art. 392. Nos contratos benéficos, responde por simples culpa o contratante, a quem o contrato 

aproveite, e por dolo aquele a quem não favoreça. Nos contratos onerosos, responde cada uma das partes por culpa, 

salvo as exceções previstas em lei. 
250

 Art. 942, CC. Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à 

reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. 
251OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Indenizações por acidente do trabalho ou doença ocupacional: de 

acordo com a Reforma Trabalhista Lei n. 13.467/2017. 10.ed. São Paulo: Ltr, 2018, p. 106. 
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perspectiva, a NR nº 5 (5.46 e ss.)252, que discorre sobre a Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes – CIPA, possui um extrato que rege o relacionamento das empresas contratantes e 

contratadas no que se refere à prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. A NR nº 9 

(9.6.1)253, cuidando do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), determina que 

os vários empregadores que realizam atividades simultâneas no mesmo local de trabalho 

deverão executar ações integradas para aplicar as medidas previstas no plano, visando à 

proteção de todos os trabalhadores expostos aos riscos ambientais.  

Igualmente, a NR nº 10 (10.13.1. e 10.13.2)254, reguladora da segurança em instalações e 

serviços em eletricidade, prevê a responsabilidade solidária dos contratantes e contratados, bem 

como estas possuem o dever de informação aos trabalhadores sobre os riscos a que estão 

expostos. A NR nº 32255 (32.11.4) estabelece esse mesmo tipo de responsabilidade, no caso de 

segurança e saúde no trabalho em estabelecimentos de saúde, bem como a NR nº 33256 (33.5.2.), 

segurança e saúde no trabalho em espaços confinados e, por fim, a NR nº 35257 (35.2.1.), que 

regulamenta o trabalho em altura, estabelecendo que incumbe ao empregador adotar as medidas 

necessárias para acompanhar o cumprimento das medidas de proteção estabelecidas na referida 

norma pelas empresas contratadas. 

Saliente-se o fato de que a Nota Técnica n. 172, de março de 2017, do Departamento 

Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), na parte sobre afastamentos 

no trabalho258, elaborou o gráfico seguinte que mostra a participação percentual dos 

afastamentos por acidentes de trabalho típicos em relação ao total de afastamentos. Revela que, 

desde o vigésimo centésimo de remuneração (até 1,3 salário-mínimo), a participação dos 

                                                           
252Portaria n. 3.214/1978. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA. Norma regulamentadora nº 5. 

Segurança e Medicina do Trabalho. Luiz Roberto Curia, Lívia Céspedes e Juliana Nicoletti (Colaboradores). 

11. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2013, pp. 95 a 117.   
253Portaria n. 3.214/1978. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Norma regulamentadora nº 9. 

Segurança e Medicina do Trabalho. Luiz Roberto Curia, Lívia Céspedes e Juliana Nicoletti (Colaboradores). 

11. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2013, pp. 141 a 144. 
254Portaria n. 3.214/1978. Segurança em instalações e serviços em eletricidade. Norma regulamentadora nº 10. 

Segurança e Medicina do Trabalho. Luiz Roberto Curia, Lívia Céspedes e Juliana Nicoletti (Colaboradores). 

11. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2013, pp. 145 a 157. 
255Portaria n. 485/2005. Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde. Norma regulamentadora nº 32. 

Segurança e Medicina do Trabalho. Luiz Roberto Curia, Lívia Céspedes e Juliana Nicoletti (Colaboradores). 

11. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2013, pp. 776 a 809. 
256Portaria n. 202/2006. Segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados. Norma regulamentadora nº 33. 

Segurança e Medicina do Trabalho. Luiz Roberto Curia, Lívia Céspedes e Juliana Nicoletti (Colaboradores). 

11. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2013, pp. 810 a 818. 
257Portaria n. 313/22012. Trabalho em altura. Norma regulamentadora nº 35. Segurança e Medicina do 

Trabalho. Luiz Roberto Curia, Lívia Céspedes e Juliana Nicoletti (Colaboradores). 11. ed. atual. São Paulo: 

Saraiva, 2013, pp. 846 a 851. 
258 Nota Técnica n. 172, de março de 2017, do DIEESE. Disponível em: < 

https://www.dieese.org.br/notatecnica/2017/notaTec172Terceirizacao.pdf>. Acesso em 25 de jun. 2018. 
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afastamentos por acidentes do trabalho típico é mais elevada nas atividades tipicamente 

terceirizadas do que nas tipicamente contratantes, podendo atingir até duas vezes mais alta, em 

alguns casos. 

 

GRÁFICO 11259 

Participação percentual dos afastamentos por acidente de trabalho típicos, por faixa 

salarial, em atividades tipicamente terceirizadas e tipicamente contratantes 

Brasil, 2014 (em % em relação ao total de afastamentos) 

 

Não obstante o gráfico demonstrar o fato de que as taxas de acidentes do trabalho 

corresponderem ao período anterior da vigência da regulação legal da terceirização, verifica-se 

que há maior índice de acidentes do trabalho em trabalhadores terceirizados do que em efetivos. 

Por sua vez, há um caso em que se aplica a responsabilidade solidária da empresa 

contratante, independentemente da licitude ou não da terceirização, por meio da doutrina joint 

employment260, que consiste em uma hipótese de vínculo de emprego compartilhado. 

                                                           
259Fonte: MTb. Rais  

Elaboração: DIEESE. Subseção CUT Nacional. Obs.: a) Incidência de afastamento por acidente de trabalho 

típico entre o total de afastamentos (não foram considerados licença-maternidade, serviço militar obrigatório e 

licenças sem vencimentos); b) acidente de trabalho típico: aquele que ocorre no exercício de atividade 

profissional a serviço da empresa. 
260 TERCEIRIZAÇÃO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO COMPARTILHADO. TEORIA DO JOINT 

EMPLOYMENT. 1. O trabalhador que exerce habitualmente função inserida nas atividades principais do tomador 

final de seus serviços e, nessa condição, sujeito a supervisão, direção ou regramento operacionais estabelecidos 

pela res productiva, para além das ordens executivas emanadas do empregador putativo, tem direito, em face do 

princípio da norma mais favorável, ao status jurídico do vínculo empregatício compartilhado entre as empresas 
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Essa doutrina tem origem na jurisprudência trabalhista dos Estados Unidos. Com o intuito 

de impedir a celebração de contratos colusivos, a Fair Labor Standards Act de 1938 (FLSA) e 

o Migrant and Seasonal Agricultoral Worker Protection Act (AWPA) começaram a aplicá-

la261, tendo se tornado uma tendência do capitalismo mundial ante a globalização, que 

externaliza as atividades empresariais. 

Nessa direção, esse instituto, que tem aplicação restrita no Direito do Trabalho, estabelece 

a existência de um contrato de trabalho compartilhado, quando a prestação de serviços do 

trabalhador beneficia, simultaneamente, duas ou mais empresas. Em geral, a sua aplicação 

prática pode acontecer em três casos: quando há um acordo entre as empresas para compartilhar 

os serviços do empregado, quando uma empresa atua, direta ou indiretamente, no interesse de 

outra em relação ao trabalhador, ou quando não há uma relação específica com o empregado 

em particular, mas as empresas compartilham o controle do trabalho prestado pelo empregado, 

direta ou indiretamente262. 

Em razão desse fato, verifica-se ser possível a sua aplicação na ordem jurídica pátria em 

razão do art. 8º, da CLT, permitir a integração analógica de normas de Direito do Trabalho 

advindas do Direito Comparado, bem como há uma compatibilidade de princípios com esse 

ramo do Direito.  

Isso ocorre porque o trabalhador que desempenha a sua prestação de serviços 

habitualmente na atividade essencial do tomador final de seus serviços, sujeitando-se à sua 

supervisão ou direção, tem o direito ao vínculo empregatício compartilhado entre as empresas 

                                                           
que se beneficiam conjuntamente de seu trabalho, independentemente da declaração de ilicitude ou não 

da terceirização. Inteligência da teoria do joint employent, do direito comparado, nos termos do art. 8° da CLT. 2. 

A nova organização produtiva irradia-se por meio de um processo aparentemente paradoxal, de concomitante 

expansão e fragmentação, ou seja, com incorporação de campos econômicos adjacentes, mas com incremento da 

especialização operativa. Tal prática induz, na esfera do direito, uma forma especial de contrato-realidade, de 

maneira a suscitar a vinculação jurídica empregatícia compartilhada, que congloba o status jurídico mais benéfico 

ao trabalhador. A doutrina do joint employment constitui-se como um concerto jurídico que, a par de garantir o 

exercício da livre iniciativa, a flexibilidade de gestão e o foco empresarial nas atividades mais estratégicas, não se 

descura dos preceitos constitucionais de proteção ao trabalho humano e de progressividade social. 3. A ideia do 

vínculo de emprego compartilhado aperfeiçoa-se independentemente da desconstituição formal do contrato de 

trabalho e incide apenas no campo trabalhista, sem afetação necessária nas esferas civil, empresarial, 

administrativa ou previdenciária. Similar e correlato à figura do grupo econômico trabalhista, o instituto do joint 

employment tem inflexões restritas e internas ao âmbito da autonomia científica e jurídica do Direito do Trabalho. 

(TRT da 3.ª Região; PJe: 0010228-51.2016.5.03.0103 (RO); Disponibilização: 19/12/2017, DEJT/TRT3/Cad.Jud, 

Página 612; Órgão Julgador: Primeira Turma; Relator: Jose Eduardo Resende Chaves Jr.) Disponível 

em:<https://as1.trt3.jus.br/juris/detalhe.htm?conversationId=3716>. Acesso em: 25 jun. 2018. 
261 LINDER, Marc. The Employment Doctrine: Clarifying Joint Legislative-Judicial Confusion. v. 10. Issue 2. pp. 

321-346. Hamline Journal of Public Law and Policy, 1989, p. 322.  

262(TRT da 3.ª Região; PJe: 0010228-51.2016.5.03.0103 (RO); Disponibilização: 19/12/2017, 

DEJT/TRT3/Cad.Jud, Página 612; Órgão Julgador: Primeira Turma; Relator: Jose Eduardo Resende Chaves Jr.) 

Disponível em:<https://as1.trt3.jus.br/juris/detalhe.htm?conversationId=3716>. Acesso em: 25 jun. 2018. 
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que se beneficiam conjuntamente de seu trabalho, independentemente da licitude ou não da 

terceirização263. 

Nesse modelo, os próprios trabalhadores cobram uns dos outros a prestação laboral com 

o intuito de aumentar a produtividade do grupo, caracterizando-se como uma sub-rogação do 

comando empregatício, que passa a ter um viés mais horizontal e reticular. Trata-se, então, de 

um instrumento jurídico, que se restringe ao Direito do Trabalho, tentando garantir o exercício 

da livre iniciativa, da flexibilização da gestão e do foco empresarial, bem como assegurar a 

valorização do trabalho humano e da progressividade social. Ademais, constitui uma figura 

correlata com o grupo econômico trabalhista, previsto no art. 2º, §2º, da CLT, que determina a 

responsabilidade solidária.  

O recolhimento das contribuições previdenciárias seguirá o disposto no art. 31264, da Lei 

nº 8.212/1991, consoante o art. 5º-A, §5º. O art. 31 da Lei de Custeio inseriu o princípio da 

praticabilidade tributária265 no ordenamento jurídico nacional, haja vista estabelecer ao 

                                                           
263(TRT da 3.ª Região; PJe: 0010228-51.2016.5.03.0103 (RO); Disponibilização: 19/12/2017, 

DEJT/TRT3/Cad.Jud, Página 612; Órgão Julgador: Primeira Turma; Relator: Jose Eduardo Resende Chaves Jr.) 

Disponível em:<https://as1.trt3.jus.br/juris/detalhe.htm?conversationId=3716>. Acesso em: 25 jun. 2018. 
264

 Art. 31, Lei nº 8.212/1991. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra, 

inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou 

fatura de prestação de serviços e recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra, a importância retida até 

o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil 

imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele dia, observado o disposto no § 5o do art. 33 

desta Lei.             (Redação dada pela Lei nº 11.933, de 2009).      

§ 1o O valor retido de que trata o caput deste artigo, que deverá ser destacado na nota fiscal ou fatura de prestação 

de serviços, poderá ser compensado por qualquer estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, por ocasião 

do recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos seus 

segurados.             Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009) 

§ 2o Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo anterior, o saldo remanescente será 

objeto de restituição.              (Redação dada pela Lei nº 9.711, de 1998). 

§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do contratante, em 

suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a 

atividade-fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.             (Redação dada pela 

Lei nº 9.711, de 1998). 

§ 4o Enquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, além de outros estabelecidos em regulamento, os 

seguintes serviços: (Redação dada pela Lei nº 9.711, de 1998). 

I - limpeza, conservação e zeladoria;(Incluído pela Lei nº 9.711, de 1998). 

II - vigilância e segurança;(Incluído pela Lei nº 9.711, de 1998). 

III - empreitada de mão-de-obra;(Incluído pela Lei nº 9.711, de 1998). 

IV - contratação de trabalho temporário na forma da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974. (Incluído pela Lei nº 

9.711, de 1998). 

§5oO cedente da mão-de-obra deverá elaborar folhas de pagamento distintas para cada contratante.   (Incluído pela 

Lei nº 9.711, de 1998). 

§6o Em se tratando de retenção e recolhimento realizados na forma do caput deste artigo, em nome de consórcio, 

de que tratam os arts. 278 e 279 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, aplica-se o disposto em todo este 

artigo, observada a participação de cada uma das empresas consorciadas, na forma do respectivo ato 

constitutivo.  (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009) 
265 Segundo Regina Helena Costa, “o princípio da praticabilidade ou praticidade tributária pode ser apresentado 

com a seguinte formulação: as leis tributárias devem ser exequíveis, propiciando o atingimento dos fins do 

interesse público por elas objetivando, quais sejam, o adequado cumprimento de seus comandos pelos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9711.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9711.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9711.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9711.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9711.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9711.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9711.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6019.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9711.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9711.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9711.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9711.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6404consol.htm#art278
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6404consol.htm#art279
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11941.htm#art26
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contratante de prestação de serviços o dever de reter o percentual de 11%, sobre o valor 

constante da nota fiscal/fatura de serviços contra ele emitida e recolher este valor em nome do 

prestador de serviços. Torna-o, assim, o responsável tributário pelos serviços prestados ao 

contribuinte individual266. 

Portanto, este dispositivo da Lei de Custeio tem a finalidade de transferir a obrigação de 

retenção ao tomador de serviços, ou seja, trata-se de um dever conferido ao contratante 

semelhante àquele já determinado legalmente à retenção e repasse do tributo devido pelo 

empregado ao Erário.  

Igualmente, a Lei Geral da Terceirização determina semelhante obrigação ao contratante 

nos casos de terceirização, mas apenas para as empresas listadas no próprio texto da Lei nº 

8.212/1991, que remete ao rol taxativo constante no §2º do art. 219 do Regulamento da 

Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048/1999267. 

Nessa esteira, as obrigações fiscais previdenciárias nas hipóteses em que estão do 

contratante, contratada e subcontratada já eram reguladas pelas normas da previdência social, 

que determinam a responsabilidade solidária de todas as empresas pelo seu cumprimento legal 

e, consequentemente, devendo ser observadas no caso de terceirização. 

Ante o exposto, verifica-se que a responsabilidade civil da contratante será, em regra, 

subsidiária, quanto aos créditos trabalhistas, porém será solidária nos casos de acidente do 

trabalho, na utilização do vínculo empregatício compartilhado e nas contribuições 

previdenciárias.  

 

 

4.3 A cota dos aprendizes e da pessoa com deficiência nos casos de 

terceirização 

 

A doutrina da proteção integral da criança e o princípio do melhor interesse consistem em 

regras que devem fundamentar qualquer tipo de interpretação nos casos envolvendo crianças e 

                                                           
administrados, de maneira simples e eficiente, bem como a devida arrecadação dos tributos. COSTA, Regina 

Helena. Curso de Direito Tributário: Constituição e Código Tributário Nacional. 2.t. São Paulo: Saraiva, p. 90.  
266 FERNANDES, Ana Paula. Lei da terceirização e contribuições previdenciárias. pp. 135-141.  Terceirização: 

conceito, crítica, reflexos trabalhistas e previdenciários. Marco Aurélio Serau Junior (Coord.). São Paulo: LTr. 

2018, p. 139.  
267 FERNANDES, Ana Paula. Lei da terceirização e contribuições previdenciárias. pp. 135-141.  Terceirização: 

conceito, crítica, reflexos trabalhistas e previdenciários. Marco Aurélio Serau Junior (Coord.). São Paulo: LTr. 

2018, p. 141. 
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adolescentes. Nesse sentido, o art. 227268 da Constituição Federal de 1988 determina, como um 

dever da família, da sociedade e do Estado, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com 

absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, dentre outros direitos, além de colocá-los a salvo de toda modalidade de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, constituindo-se em um 

metaprincípio de prioridade absoluta. 

Objetiva-se que a família tenha a responsabilidade pela integridade física e psíquica, a 

sociedade pela convivência coletiva harmônica, e o Estado pelo constante incentivo à criação 

de políticas públicas. São de uma responsabilidades concomitantes desses três agentes que, para 

serem efetivadas, impõe-se uma integração por meio de políticas públicas devidamente 

articuladas269.  

É propício salientar a noção de que o tratamento jurídico dos direitos da criança e do 

adolescente no ordenamento jurídico pátrio não foi desde o início alicerçado na doutrina da 

proteção integral da criança e no princípio da prioridade absoluta da criança. Segundo as lições 

de Válter Kenji Ishida270, “[...] cronologicamente, o direito brasileiro menorista conheceu três 

períodos: (I) o direito penal do menor; (II) o período do menor em situação irregular e, 

finalmente, (III) o período da proteção integral [...]”.  

A fase mais recente é a da doutrina da proteção integral, surgindo o próprio ECA. O art. 

1º271 do ECA assegura a doutrina da proteção integral a ser aplicada às crianças e adolescentes, 

bem como o art. 2º272 define que criança será a pessoa até 12 anos de idade incompletos, e 

adolescente é aquela de 12 a 18 anos de idade.  

No que se refere ao Direito do Trabalho, é permitido qualquer trabalho a maiores de 16 

anos, salvo na condição de aprendiz, desde 14 anos, sendo proibido o trabalho noturno, perigoso 

                                                           
268 Art. 227, da CF/1988. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 

jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, 

à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 

de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.                      (Redação 

dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 

ROSSATO, Luciano Alves; LÉPORE, Paulo Eduardo; CUNHA, Rogério Sanches. Estatuto da Criança e do 

Adolescente comentado artigo por artigo. 6. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 

74.  
270 ISHIDA, Válter Kenji. Estatuto da Criança e do Adolescente: Doutrina e Jurisprudência. 15.ed. São Paulo: 

Atlas, 2014, p. 07. 
271

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. 
272Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e 

adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. 
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ou insalubre a menores de 18 anos, de acordo com o art. 7º, XXXIII273, da CF/1988. Outrossim, 

os arts. 60 a 68 do ECA estabelecem as normas protetivas que garantem o direito à 

profissionalização e à proteção ao trabalho, bem como remetem a regulação da proteção ao 

trabalho dos adolescentes por legislação especial, sem prejuízo das disposições do ECA. 

A CLT, por sua vez, estabelece a proteção do trabalho do menor, permitindo a celebração 

de contratos de aprendizagem entre pessoa maior de 14 anos e menor de 24 anos, entretanto 

essa idade máxima não se aplica aos aprendizes com deficiência.  

Ademais, o Decreto nº 5.598/2005, que regulamenta a contratação de aprendiz, em seu 

art. 9º274, determina que os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e 

matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes 

equivalente a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no máximo, dos trabalhadores de 

em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional. 

Saliente-se que essas normas estão em consonância com a Declaração dos Direitos da 

Criança275, adotada pela Assembleia das Nações Unidas de 20 de novembro de 1959 e ratificada 

pelo Brasil, que prevê os dez princípios básicos que garantes os direitos das crianças, ensejando 

a atribuição de ser considerado sujeito de direitos como pessoa em desenvolvimento. 

Acontece, no entanto, que essa declaração não possuía força normativa coercitiva e nem 

natureza jurídica de tratado internacional. Desse modo, logo tinha apenas um caráter de anúncio 

solene até a promulgação da Constituição Federal de 1988. 

É este o ensejo de mencionar o fato de que a Convenção de Viena sobre os Tratados, que 

regula o processo de formação dos tratados internacionais, estabelece o seu significado276. 

Também Flávia Piovesan277 leciona que “[...] os tratados internacionais, enquanto acordos 

                                                           
273

 Art. 7º, XXXIII, da CF/1988. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de 

qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
274

Art. 9o, Decreto nº 5.598/2005. Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular 

nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a cinco por cento, no 

mínimo, e quinze por cento, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções 

demandem formação profissional.§ 1o No cálculo da percentagem de que trata o caput deste artigo, as frações de 

unidade darão lugar à admissão de um aprendiz.§ 2o Entende-se por estabelecimento todo complexo de bens 

organizado para o exercício de atividade econômica ou social do empregador, que se submeta ao regime da CLT. 
275 Declaração dos Direitos da Criança. Disponível em: < http://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdhm/comite-brasileiro-de-direitos-humanos-e-politica-

externa/DeclDirCrian.html >. Acesso em 26 jun. 2018. 
276 Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados estabelece que “1. Para os fins da presente Convenção:  

a)“tratado” significa um acordo internacional concluído por escrito entre Estados e regido pelo Direito 

Internacional, quer conste de um instrumento único, quer de dois ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja 

sua denominação específica; 
277 PIOVESAN, Flávia. Temas de direitos humanos. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 157.  
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internacionais juridicamente obrigatórios e vinculantes, constituem a principal fonte de 

obrigação do Direito Internacional [...]”. 

Nesse sentido, foi aprovada a Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada pela ONU 

em 1989, ratificada pelo Brasil e promulgada pelo Decreto nº 99.710/1990278, que convalidou 

e conferiu o caráter jurídico ao direitos estabelecidos pela Declaração dos Direitos da Criança 

e do Adolescente, definindo que criança é todo ser humano menor de 18 anos de idade, salvo 

se, em conformidade com a lei aplicável à criança, a maioridade fosse alcançada antes, 

consoante o art. 1º279, da Convenção.  

Igualmente, o art. 32280 da Convenção garantiu a proteção da criança contra a exploração 

econômica e contra o desempenho de qualquer trabalho que pudesse ser perigoso ou interferisse 

em sua educação, isto é, que seja nocivo para sua saúde ou para seu desenvolvimento físico, 

mental, espiritual, moral ou social. 

Segundo Juliane Caravieri Martins e Zélia Maria Cardoso Montal281, “[...] os Estados-

membros adotariam medidas legislativas, administrativas, sociais e educacionais necessárias 

para assegurar a aplicação dessas normas [...]”. 

No que tange à tutela dos direitos humanos trabalhistas das crianças, a OIT também trouxe 

regulamentação específica em diversas convenções, ratificadas pelo Brasil, tais como as de nº 

06282 (trata da proibição de trabalho noturno para menores na indústria), 117283 (estabelece os 

objetivos e as normas básicas de políticas sociais), 138284 (determina a abolição do trabalho 

                                                           
278 Convenção sobre os Direitos da Criança promulgada pelo Decreto nº 99.710/1990. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d99710.htm >. Acesso em: 26 de jul. 2018. 
279 Art. 1º, da Convenção sobre os Direitos da Criança. Para efeitos da presente Convenção considera-se como 

criança todo ser humano com menos de dezoito anos de idade, a não ser que, em conformidade com a lei aplicável 

à criança, a maioridade seja alcançada antes. 
280

 Art. 32, da Convenção sobre os Direitos da Criança. 1. Os Estados Partes reconhecem o direito da criança de 

estar protegida contra a exploração econômica e contra o desempenho de qualquer trabalho que possa ser perigoso 

ou interferir em sua educação, ou que seja nocivo para sua saúde ou para seu desenvolvimento físico, mental, 

espiritual, moral ou social.2. Os Estados Partes adotarão medidas legislativas, administrativas, sociais e 

educacionais com vistas a assegurar a aplicação do presente artigo. Com tal propósito, e levando em consideração 

as disposições pertinentes de outros instrumentos internacionais, os Estados Partes, deverão, em particular:a) 

estabelecer uma idade ou idades mínimas para a admissão em empregos;b) estabelecer regulamentação apropriada 

relativa a horários e condições de emprego;c) estabelecer penalidades ou outras sanções apropriadas a fim de 

assegurar o cumprimento efetivo do presente artigo. 
281MARTINS, Juliane Caravieri; MONTAL, Zélia Maria Cardoso. Diálogos entre a doutrina da proteção integral 

e o direito fundamental ao trabalho digno de adolescentes. v.25 n.103. p. 33 a 56. set. a out. Revista de Direito 

Constitucional e Internacional, São Paulo: RDCI, 2017, p. 37. 
282 Convenção nº 06, da OIT. Disponível em: < http://www.ilo.org/brasilia/convencoes/WCMS_235011/lang--

pt/index.htm>. Acesso em: 26 de jul. 2018. 
283 Convenção nº 117, da OIT. Disponível em: < http://www.ilo.org/brasilia/convencoes/WCMS_235329/lang--

pt/index.htm>. Acesso em: 26 de jul. 2018. 
284 Convenção nº 138, da OIT. Disponível em: < http://www.ilo.org/brasilia/convencoes/WCMS_235872/lang--

pt/index.htm>. Acesso em 26 de jul. 2018. 
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infantil e a idade mínima para admissão ao emprego), 142285 (trata de políticas públicas e 

programas de orientação e formação profissional da criança e do adolescente) e 182286 

(estabelece a proibição das piores formas de trabalho infantil e a ação imediata para a sua 

eliminação). 

 Acontece que a Lei Geral da Terceirização e do Trabalho Temporário não dispõe acerca 

do contrato de aprendizagem dos menores e da cota a ser observada pelos empregadores. Em 

tal circunstância, surgem o questionamento acerca do cumprimento das cotas de aprendizes 

pelas empresas que utilizam a terceirização em suas atividades, isto é, se o seu cumprimento 

corresponderá o total de trabalhadores que prestam serviços conjuntamente, independentemente 

de seu empregador, ou se cada empresa contratante e contratada deverá observar o percentual 

para a contratação de aprendizes em funções que demandem formação profissional. 

Assim, é necessário que haja o cumprimento efetivo das cotas dos aprendizes pelas 

empresas, pois faz com que haja efetiva integração com a sociedade, haja vista as crianças 

serem consideradas como sujeitos de direito, em condição peculiar de desenvolvimento, 

necessitando de especial proteção. Nessa linha, Flávia Piovesan287 ensina: 

 

A integração dos adolescentes ao mercado de trabalho deve ser pautada pelos valores 

democráticos e pelo exercício da cidadania, propiciando a eles a oportunidade de 

respeitar e exigir que lhes respeitem os direitos de cidadão, integrando-se à sociedade 

de forma equitativa, participativa e democrática.   

 

O entendimento adotado por este trabalho é de que a adoção das empresas por contratos 

de terceirização na sua cadeia produtiva não pode ser utilizada como justificativa para haver a 

diminuição do percentual exigido para a contratação de aprendizes em razão da quantidade de 

empregados efetivos. Portanto, o percentual deve ser calculado conforme a quantidade efetiva 

de trabalhadores que prestam serviços conjuntamente, independentemente do seu real 

empregador. 

Igualmente, as recentes alterações na Lei n. 6.019/1974 não possuem nenhum vínculo 

com relação ao percentual a ser observado de admissão em cargos das empresas de pessoas com 

deficiência naquelas com 100 (cem) ou mais empregados, consoante o art. 93288, da Lei 

                                                           
285 Convenção nº 142, da OIT. Disponível em: < http://www.ilo.org/brasilia/convencoes/WCMS_236115/lang--

pt/index.htm>. Acesso em: 26 de jul. 2018. 
286 Convenção nº 182, da OIT. Disponível em: < http://www.ilo.org/brasilia/convencoes/WCMS_236696/lang--

pt/index.htm>. Acesso em: 26 de jul. 2018. 
287PIOVESAN, Flávia. Temas de direitos humanos. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 474. 
288

Art. 93, Lei n. 8.213/1991. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% 

(dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de 

deficiência, habilitadas, na seguinte proporção: 
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8.213/1991. Como nas organizações que utilizam terceirização em suas atividades, o total de 

empregados efetivos da tomadora tende a diminuir, consequentemente, o quantitativo de 

trabalhadores com deficiência admitidos também diminuirá. 

O trabalho e a garantia ao emprego para a pessoa com deficiência constituem em práticas 

efetivas para que seja garantido o princípio da isonomia. Guilherme Domingos de Luca e 

Rogério Nascimento Renzetti Filho289 lecionam que “[...] é necessário, primeiramente, abrir 

mão do preconceito e da opressão e perceber que essas pessoas são inteiramente capazes de 

exercer cargos e funções, dentro de seus limites, e podem perfeitamente obter o sucesso 

profissional”.   

Sendo assim, seguindo a interpretação de que o percentual a ser observado pelas empresas 

que utilizam terceirização corresponderá à quantidade de empregados efetivos com a exclusão 

dos terceirizados, a quantidade de trabalhadores com deficiência será bem menor do que aquelas 

que não a aplicam em seu modelo de organização de produção.  

Ocorre, no entanto, que esse entendimento faz com que o direito ao trabalho das pessoas 

com deficiência, que consiste em um direito fundamental, seja reduzido, o que não se 

compatibiliza com a dignidade da pessoa humana e a valorização do trabalho e da livre 

iniciativa, que são fundamentos do Estado Democrático de Direito e, por conseguinte, não deve 

prosperar. 

A posição adotada por esta dissertação é a de que as empresas que utilizam a terceirização 

devem observar o percentual de contratação exigido na lei, de acordo com a quantidade de 

trabalhadores que prestam serviços conjuntamente, independemente de seu empregador. 

                                                           
I - até 200 empregados...........................................................................................2%; 

II - de 201 a 500......................................................................................................3%; 

III - de 501 a 1.000..................................................................................................4%; 

IV - de 1.001 em diante. ........................................................................... ..............5%. 

V - (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015) 

§ 1o A dispensa de pessoa com deficiência ou de beneficiário reabilitado da Previdência Social ao final de contrato 

por prazo determinado de mais de 90 (noventa) dias e a dispensa imotivada em contrato por prazo indeterminado 

somente poderão ocorrer após a contratação de outro trabalhador com deficiência ou beneficiário reabilitado da 

Previdência Social.           (Redação dada pela Lei n. 13.146, de 2015)  

§ 2o Ao Ministério do Trabalho e Emprego incumbe estabelecer a sistemática de fiscalização, bem como gerar 

dados e estatísticas sobre o total de empregados e as vagas preenchidas por pessoas com deficiência e por 

beneficiários reabilitados da Previdência Social, fornecendo-os, quando solicitados, aos sindicatos, às entidades 

representativas dos empregados ou aos cidadãos interessados.            (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) 

§ 3o Para a reserva de cargos será considerada somente a contratação direta de pessoa com deficiência, excluído o 

aprendiz com deficiência de que trata a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei 

no 5.452, de 1o de maio de 1943.          (Incluído pela Lei n. 13.146, de 2015) 

§ 4o (VETADO).           (Incluído pela Lei n. 13.146, de 2015) (Vigência) 
289LUCA, Guilherme Domingos de; RENZETTI FILHO, Rogério Nascimento. Direitos fundamentais da pessoa 

com deficiência: o trabalho como fonte de promoção da dignidade humana. v.44 n.185. p. 213 a 233. jan. Revista 

de Direito do Trabalho, São Paulo: 2018, p. 277.  
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Ademais, a pessoa com deficiência possui o direito ao trabalho de sua livre escolha e 

aceitação, em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidades com as demais 

pessoas. É obrigação do empregador, seja pessoa de direito público, privado ou de qualquer 

natureza, assegurar ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos, bem como garantindo 

igualdade de oportunidades, incluindo igual remuneração por trabalho de igual valor com as 

demais pessoas, consoante os arts. 34 e 35290, da Lei n. 13.146/2015, que trata do Estatuto da 

Pessoa com deficiência. 

Outrossim, esse diploma legal proíbe qualquer restrição ao trabalho da pessoa com 

deficiência e qualquer tipo de discriminação, bem como assegura que deve ser garantido, em 

igualdade de oportunidades com os demais empregados, o direito à participação e ao acesso aos 

cursos, treinamentos, educação continuada, planos de carreira, promoções, bonificações e 

incentivos profissionais oferecidos pelo empregador.  

Nessas circunstâncias, as empresas, além de adotarem os mecanismos ordinários para a 

contratação de pessoas com deficiência como anúncios em jornais, buscas em cadastros 

preexistentes ou formação profissional genérica pelos métodos tradicionais, devem promover 

programas eficientes de qualificação, inclusive direcionados aos aprendizes com deficiência, 

haja vista o art. 428, da CLT permitir contratos de aprendizagem de pessoas com deficiência 

independentemente da sua idade291.  

É oportuno mencionar que a pessoa com deficiência contratada como aprendiz comporá 

exclusivamente a respectiva cota. Quando houver a sua habilitação é que passará efetivamente 

a preencher a cota prevista no art. 93, da Lei nº 8.213/1991. 

                                                           
290

Art. 34, da Lei n. 13.146/2015.  A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e 

aceitação, em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.§ 1o As 

pessoas jurídicas de direito público, privado ou de qualquer natureza são obrigadas a garantir ambientes de trabalho 

acessíveis e inclusivos.§ 2o A pessoa com deficiência tem direito, em igualdade de oportunidades com as demais 

pessoas, a condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo igual remuneração por trabalho de igual valor.§ 

3o É vedada restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer discriminação em razão de sua condição, 

inclusive nas etapas de recrutamento, seleção, contratação, admissão, exames admissional e periódico, 

permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional, bem como exigência de aptidão plena.§ 

4o A pessoa com deficiência tem direito à participação e ao acesso a cursos, treinamentos, educação continuada, 

planos de carreira, promoções, bonificações e incentivos profissionais oferecidos pelo empregador, em igualdade 

de oportunidades com os demais empregados.§ 5o É garantida aos trabalhadores com deficiência acessibilidade 

em cursos de formação e de capacitação.Art. 35, da Lei n. 13.146/2015.  É finalidade primordial das políticas 

públicas de trabalho e emprego promover e garantir condições de acesso e de permanência da pessoa com 

deficiência no campo de trabalho.Parágrafo único.  Os programas de estímulo ao empreendedorismo e ao trabalho 

autônomo, incluídos o cooperativismo e o associativismo, devem prever a participação da pessoa com deficiência 

e a disponibilização de linhas de crédito, quando necessárias. 
291FONSECA, Ricardo Tadeu Marques da. Lei n. 8.213/91: obrigatoriedade de contratar e de criar meios eficazes 

para tanto. v.77. n. 2. fev. pp. 159 a 160. Revista LTR: Revista Legislação do Trabalho. São Paulo: LTR, 2013. 

p. 159. 
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Portanto, caso as empresas adotando essas condutas não consigam cumprir a cota de 

pessoas com deficiência, é que será possível haver uma justificativa para o seu não 

cumprimento legal.  

   Assim, impõe-se a observância das cotas necessárias para os aprendizes e para as 

pessoas com deficiência, verificando-se o número de trabalhadores que prestam seus serviços 

conjuntamente, independentemente de ser seu empregador a empresa contratante ou contratada 

de terceirização.  

 

4.4 Meios de fiscalização 

 

A terceirização trabalhista utilizada pelas empresas privadas e pela Administração 

Pública é objeto de fiscalização, tanto pelo Ministério da Economia, que passou a ter 

competência para a fiscalização do trabalho, inclusive do trabalho portuário, e aplicação das 

sanções previstas em normas legais e coletivas, de acordo com o art. 31, XXXIII, da MP n. 

870/2019, que extinguiu o Ministério do Trabalho, quanto pelo Ministério Público do Trabalho, 

com a finalidade de assegurar os direitos trabalhistas disciplinados no ordenamento jurídico 

nacional. 

Oportuno é mencionar o fato de que a já mencionada Medida Provisória determinou em 

seu art. 83292, que as competência, a direção e a chefia das unidades do Ministério do Trabalho 

existentes na data de sua publicação ficam transferidas, até a entrada em vigor das novas 

estruturas regimentais. Malgrado a extinção do Ministério do Trabalho tenha sido extinto, as 

suas normas permanecem válidas, eficazes e em vigência. 

É azado o instante de expressar a noção de que o Ministério do Trabalho constituía um 

órgão da Administração Pública Federal direta, possuindo como uma de suas competências a 

fiscalização do trabalho e a aplicação das sanções previstas em normas legais ou coletivas, 

                                                           
292 Art. 83, da MP n. 870/2019. Art. 83.   As competência, a direção e a chefia das unidades do Ministério do 

Trabalho existentes na data de publicação desta Medida Provisória ficam transferidas, até a entrada em vigor das 

novas estruturas regimentais: I - para o Ministério da Justiça e Segurança Pública: a) a Coordenação-Geral de 

Imigração; b) a Coordenação-Geral de Registro Sindical; e c) o Conselho Nacional de Imigração; II - para o 

Ministério da Cidadania: a) a Subsecretaria de Economia Solidária; e b) o Conselho Nacional de Economia 

Solidária; e III - para o Ministério da Economia: as demais unidades administrativas e órgãos colegiados. Parágrafo 

único.  O Ministério da Economia prestará o apoio necessário às unidades administrativas previstas caput até que 

haja disposição em contrário em ato do Poder Executivo federal ou em ato conjunto dos Ministros de Estado 

envolvidos. 
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consoante o art. 1º, III293, do Anexo 01, do Decreto nº 8.894/2016, que foram redefinidas com 

a MP nº 870/2019. 

No que tange à fiscalização realizada pelos auditores-fiscais do trabalho, a Instrução 

Normativa n. 03/1997294 estabelece aspectos sobre a fiscalização do trabalho nas empresas de 

prestação de serviços a terceiros e empresas de trabalho temporário. 

Essa Instrução Normativa determina que o contrato celebrado entre as empresas – 

contratante e contratada – seja regida pelas leis civis, porém os empregados contratados por tais 

organizações devem observar as normas disciplinadas pela CLT, quanto à relação de emprego, 

podendo a prestação dos serviços ser operada na própria dependência da empresa contratante 

ou em outro local por ela determinado.  

Essas empresas devem desenvolver atividades diferentes e com finalidades distintas, e os 

empregados da contratada, que estejam prestando seus serviços à contratante, não podem 

desenvolver atividade diversa do objeto contratual. No caso de empresas do mesmo grupo 

econômico, onde a prestação de serviços se dê junto a uma delas, o vínculo empregatício se 

configura entre a contratante e o trabalhador posto a sua disposição, conforme o art. 2º, da CLT. 

Ademais, a aplicação desse instituto pode abranger tanto o fornecimento de serviços como de 

materiais e equipamentos. 

Com efeito, o auditor-fiscal do trabalho, verificando que há os elementos configuradores 

da relação de emprego entre o empregado da empresa de prestação de serviços ou o desvio da 

função destes e a empresa tomadora de serviço, enseja a lavratura de auto de infração em 

desfavor desta, pela caracterização do vínculo empregatício, de acordo com o parágrafo único 

do art. 5º da IN n. 3/1997. 

Outrossim, a Portaria n. 925/1995, publicada pelo Ministro do Trabalho, que dispõe sobre 

a fiscalização do trabalho na empresa tomadora de serviços de sociedade cooperativa, editada 

com o intuito de evitar as fraudes que podem acontecer, possui dispositivo semelhante. Isso 

ocorre porque estabelece a possibilidade de o agente da inspeção do trabalho, quando realizada 

a fiscalização, no meio urbano ou rural, proceder ao levantamento físico, objetivando detectar 

a existência dos requisitos da relação de emprego entre a empresa tomadora e os cooperados, 

ensejando a lavratura do competente auto de infração, quando houver os requisitos do art. 3º da 

CLT. 

                                                           
293 Art. 1º, III, do Anexo 01, do Decreto n. 8.894/2016. Art. 1º O Ministério do Trabalho, órgão da administração 

pública federal direta, tem como área de competência os seguintes assuntos: III - fiscalização do trabalho, inclusive 

do trabalho portuário, e aplicação das sanções previstas em normas legais ou coletivas; 
294Instrução Normativa nº 3/1997, do Ministério do Trabalho. Disponível em:                                                                                   

< http://acesso.mte.gov.br/legislacao/strucao-normativa-n-03-de-01-09-1997.htm>. Acesso em: 05 jan. 2018. 
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Em virtude da atribuição legal concedida à fiscalização trabalhista realizada pelo 

Ministério do Trabalho, é necessário que a contratante disponibilize com facilidade o contrato 

de prestação de serviços firmado no local onde o trabalhador labore, bem como mantenha a 

cópia do registro de seus empregados, a fim de evitar que haja a lavratura de auto de infração 

pela ausência desses dados e, por conseguinte, descontando a penalidade de multa pelo seu 

descumprimento. 

A fiscalização do trabalho poderá também exigir tanto o contrato firmado entre as 

empresas – tomadora e a prestadora de serviços – bem como desta última o contrato firmado 

com o trabalhador; além disso, poderá requisitar os documentos comprobatórios dos respectivos 

recolhimentos das contribuições previdenciárias, de acordo com o art. 15, da Lei n. 6.019/1974. 

O seu descumprimento, nesse sentido, sujeita a empresa infratora ao pagamento de multa, 

consoante o art. 19-A, do diploma legal citado, devendo seguir o procedimento determinado 

nos artigos 626 a 642, da CLT. Corroborando esse entendimento, Gustavo Filipe Barbosa 

Garcia295 leciona: 

 

A inspeção federal do trabalho tem como funções não apenas sancionar as violações 

das normas de proteção do trabalho, como no caso das disposições previstas na Lei nº 

6.019/1974, mas também orientar quanto ao cumprimento da legislação trabalhista, 

prevenir infrações e regularizar as condutas passíveis de correção. 

 

Cabe ressaltar o fato de que a fiscalização sobre o descumprimento desses dispositivos 

legais deve ser observada, tanto no caso de trabalho temporário como na terceirização, pois a 

Lei n. 6.019/1974 passou a dispor de ambas. 

Já o Ministério Público constitui uma instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, a quem incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 

dos interesses sociais e individuais indisponíveis, consoante o art. 127, da Constituição Federal. 

Segundo Enoque Ribeiro dos Santos296, constitui-se “[...] em órgão de defesa da sociedade”.  

No que tange às relações de trabalho, essa atribuição é concedida ao Ministério Público 

do Trabalho, o qual tem a função de promover o inquérito civil, o termo de ajuste de conduta e 

a ação civil pública, objetivando proteger os interesses difusos e coletivos, de acordo com o art. 

129, III, da CF/1988. Por sua vez, o art. 83, III, da Lei Complementar n. 75/1993 estabelece a 

competência do Parquet para a promoção de ação civil pública no âmbito da Justiça do 

                                                           
295 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Terceirização: trabalho temporário, cooperativas de trabalho. 3.ed. 

Salvador: JusPodivm, 2017, p. 102. 
296 SANTOS, Enoque Ribeiro dos. Processo coletivo do trabalho. 2.ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 

2018, p. 34. 
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Trabalho, para defesa de interesses coletivos, quando desrespeitados os direitos sociais 

constitucionalmente garantidos. 

O Ministério Público do Trabalho, então, tem legitimidade para atuar nos casos em que 

se discute a terceirização trabalhista no âmbito da defesa dos interesses difusos e coletivos, pois 

possui uma atuação investigativa e inibitória de práticas empresariais nocivas à efetividade dos 

direitos sociais dos trabalhadores. Lado outro, não tem legitimidade para defender interesses 

relacionados a direitos individuais, ainda que plúrimos. 

Este órgão atua mediante a celebração de Termo de Ajuste de Conduta (TAC), que tem 

fundamento legal no art. 5º, §6º, da Lei nº 7.347/1985 e do Procedimento Correicional nº 

02/2000, do MPT.  

Por meio desse instrumento, o membro do Ministério Público poderá diminuir os valores 

impostos a título de multa ou astreinte, na hipóteses de descumprimento dos TACs, bem como 

reduzi-los ou eliminá-los, quando se certificar de que o empresário não possui as mínimas 

condições de satisfazê-las, desde que sejam demonstrados todos os elementos probatórios, tais 

como balancetes recentes, balanços patrimoniais, extratos bancários, fluxos de caixas etc. 

Igualmente, será possível haver uma postergação daqueles valores para outro período, em que 

o empregador volte a ter condições financeiras de honrar seus compromissos297. 

As cláusulas desse instrumento podem reproduzir texto legal ou constitucional, 

consistindo em obrigações de fazer, não fazer e pagar quantia certa, objetivando a inibição, 

prevenção ou a reparação de danos. Ainda pode abranger as questões tratadas na investigação 

ou uma parte delas. Por exemplo, pode ser estabelecido como uma cláusula do TAC de que a 

empresa se compromete a não mais terceirizar certas atividades.  

Por sua vez, este órgão poderá ajuizar Ação Civil Pública, com base no princípio da 

obrigatoriedade de atuação do MPT. Nessa hipótese, o membro do Parquet laboral promove a 

elaboração da peça processual e faz a juntada de uma cópia integral dos autos administrativos 

do inquérito civil correspondente, com todas as suas peças, consoante o precedente n. 28/2001 

(PGT/CCR)298.   

Nessa direção, o Ministério Público do Trabalho possui amplo poder investigatório, por 

meio da força de requisição, notificação, recomendação, inspeção e realização das diligências 

e de audiências públicas. 

                                                           
297SANTOS, Enoque Ribeiro dos. Processo coletivo do trabalho. 2.ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: 

Forense, 2018, p. 50. 
298SANTOS, Enoque Ribeiro dos. Processo coletivo do trabalho. 2.ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: 

Forense, 2018, p. 52. 



114 
 

Oportuno é mencionar a ideia de que este órgão possui a Coordenadoria Nacional de 

Combate às Fraudes nas Relações de Trabalho – CONAFRET, criada por meio da Portaria n. 

386/2003, cuja a finalidade é de definir estratégias coordenadas e integradas de política de 

atuação institucional, em consonância com o princípio da unidade, respeitada a independência 

funcional, no combate às fraudes na relação de trabalho.299 

Essa Coordenadoria visa a estudar, combater e inibir as práticas fraudulentas que tentam 

afastar a relação de emprego e desvirtuar a aplicação dos direitos trabalhistas previstos na 

legislação pátria. Essas fraudes, constantemente, se aperfeiçoam nos âmbito urbano e rural, nas 

atividades pública e privada, sendo, notadamente, realizadas por meio de terceirizações ilegais, 

dentre outras hipóteses, que servem como instrumento para prejudicar os direitos trabalhistas 

salvaguardados300. 

Evidencia-se, por oportuno a ocasião, o fato de que o MPT editou a Nota Técnica de n. 

04301, de 23 de janeiro de 2017, para expor o seu posicionamento acerca do projeto de Lei n. 

4.302/1998, que tratava sobre o contrato de prestação de serviços e as relações de trabalho dele 

decorrentes. Apresenta o entendimento pela inconstitucionalidade da terceirização na atividade-

fim das empresas, por representar mera intermediação de mão de obra e o seu emprego ocasiona 

prejuízos aos trabalhadores, bem como à própria organização do capital-trabalho e, por 

conseguinte, não oferece a tão almejada segurança jurídica nas relações de trabalho. 

Igualmente, o mesmo órgão aprovou a Nota Técnica de n. 07302, de 09 de maio de 2017, 

sobre o Projeto da Lei da Câmara n. 38/2017, que altera a CLT e as Leis n. 6.019/1974, n. 

8.036/1990 e n. 8.212/1991, a fim de adequar a legislação às novas relações de trabalho, 

posicionando-se contra esse projeto. Isso porque esse projeto de lei possui violações à ordem 

constitucional, além de ser um instrumento de facilitação das fraudes trabalhistas e da corrupção 

nas relações coletivas de trabalho e de trazer a insegurança jurídica nas relações laborais. 

                                                           
299CONAFRET. Disponível em: <http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/area-atuacao/fraudes-

trabalhistas/> Acesso em: 04 jan. 2018. 
300CONAFRET. Disponível em: < http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/area-atuacao/fraudes-

trabalhistas/> Acesso em: 04 jan. 2018. 
301 Nota Técnica de n. 04, de 23 de janeiro de 2017. Disponível em: < 

http://portal.mpt.mp.br/wps/wcm/connect/portal_mpt/c847a46c-378e-4853-974c-

3ac4bc723791/Nota%2BT%C3%A9cnica%2Bn%C2%BA%2B4-2017%2B-%2BPL%2B4.302-1998%2B-

%2Bterceiriza%C3%A7%C3%A3o%2Be%2Btrabalho%2Btempor%C3%A1rio.pdf?MOD=AJPERES&CONVE

RT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_395C1BO0K89D40AM2L613R2000-c847a46c-378e-

4853-974c-3ac4bc723791-lVoS8rS>. Acesso em: 02 ago. 2018. 
302 Nota Técnica de n. 07, de 09 de maio de 2017. Disponível em: < 

http://portal.mpt.mp.br/wps/wcm/connect/portal_mpt/508e64bb-ea0e-432e-81bc-

8ee0e7e0f546/notatecnica07.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z

18_395C1BO0K89D40AM2L613R2000-508e64bb-ea0e-432e-81bc-8ee0e7e0f546-lVoRYMj>. Acesso em: 02 
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Ademais, este órgão possui várias cartilhas303 que cuidam da terceirização trabalhista, 

tanto na iniciativa privada, quanto na Administração Pública, que estão disponibilizadas em seu 

sítio eletrônico, fazendo com que se verifique o papel essencial desse órgão para a defesa dos 

direitos trabalhistas no ordenamento jurídico do Brasil. 

Assim, a atuação do Ministério do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho é 

essencial para que o emprego da terceirização trabalhista não seja uma hipóteses de fraude aos 

direitos dos trabalhadores, mas sim que seja uma maneira de atingir o desenvolvimento 

empresarial no País. Logo, possui o papel de combate às práticas de terceirização que 

ocasionem prejuízos aos direitos dos trabalhadores.  

Por fim, a efetiva fiscalização, realizada tanto pelo Ministério da Economia quanto 

Ministério Público do Trabalho, é de salutar importância nas relações de trabalho, notadamente 

nas hipóteses de terceirização utilizada pelas empresas, com vistas a aferir se o uso desse 

instrumento está sendo praticado como um meio de administração de pessoas, permitindo a 

subcontratação de atividades acessórias visando à priorização da empresa em sua atividade 

principal e não como uma modalidade de precarização das relações de trabalho. 

 

4.5 A representação sindical dos trabalhadores terceirizados  

 

A atuação obreira nas questões de Direito Coletivo está fundamentalmente restrita às 

entidades sindicais, que são definidas no art. 511304, da CLT. Existem sindicatos que tutelam 

tanto os proveitos trabalhistas e conexos, quanto aqueles que atuam em defesa dos interesses 

empresariais, bem como outros trabalhadores que se vinculam em razão da atividade específica.  

Impende salientar o fato de que o art. 8º, caput, III e VI, da Constituição Federal garante 

a livre associação profissional ou sindical, bem como estabelece que cabe aos sindicatos a 

defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões 
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 Art. 511, da CLT. É lícita a associação para fins de estudo, defesa e coordenação dos seus interesses 

econômicos ou profissionais de todos os que, como empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores 

autônomos ou profissionais liberais exerçam, respectivamente, a mesma atividade ou profissão ou atividades ou 

profissões similares ou conexas.§ 1º A solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades 

idênticas, similares ou conexas, constitue o vínculo social básico que se denomina categoria econômica.§ 2º A 

similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego na mesma 

atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas, compõe a expressão social elementar 

compreendida como categoria profissional.§ 3º Categoria profissional diferenciada é a que se forma dos 

empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em 

consequência de condições de vida singulares.§ 4º Os limites de identidade, similaridade ou conexidade fixam as 

dimensões dentro das quais a categoria econômica ou profissional é homogênea e a associação é natural. 
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judiciais ou administrativas determinando a participação obrigatória dos sindicatos na 

negociação coletiva. José Claudio Monteiro de Brito Filho305 entende que o princípio da 

liberdade sindical. 

 

[...] consiste no direito de trabalhadores (em sentido genérico) e empregadores de 

constituir as organizações sindicais que reputarem convenientes, na forma que 

desejarem, ditando suas regras de funcionamento e ações que devam ser 

empreendidas, podendo nelas ingressar ou não permanecendo enquanto for sua 

vontade. 

 

Nesse diapasão, Óscar Ermida Uriarte306 leciona que “[...] La libertad sindical no es uno 

más de los derechos humanos o fundamentales, sino que es un prerrequisito o condición de 

posesión y ejercicio de otros derechos”. Portanto, este princípio garante que se possa criar e 

exercer outros direitos.      

Nessa perspectiva, a CLT não define o sindicato, mas dispõe acerca de sua criação no art. 

511. Na compreensão de Maurício Godinho Delgado307, “[...] o sindicato consiste em 

associação coletiva, de natureza privada, voltada à defesa e incremento de interesses coletivos 

profissionais e materiais de trabalhadores, sejam subordinados ou autônomos, e de 

empregadores”. Nessa linha, Amauri Mascaro Nascimento308 entende que “[...] o sindicato é 

uma forma de organização de pessoas físicas ou jurídicas que figuram como sujeitos nas 

relações coletivas de trabalho”. 

A doutrina brasileira sustenta a existência de duas modalidades diversas de organização 

do movimento sindical, chamadas de horizontal e de vertical. A primeira é aquela que reúne os 

trabalhadores segundo sua atividade profissional, ao passo que a outra agrupa os trabalhadores 

de acordo com o ramo de atividade econômica praticada pelo empregador da força de trabalho, 

independentemente da atividade efetivamente desempenhada por parte de cada trabalhador na 

empresa309. 

Por esse pretexto, verifica-se, que, com amparo na análise do dispositivo celetista, o 

critério de organização vertical constitui, em regra, o modelo adotado pelo ordenamento 
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jurídico pátrio e o horizontal é inserido como exceção nas hipóteses de categoria profissional 

diferenciada. Flavio Roberto Batista e Gustavo Seferian Scheffer Machado310 concluem que, 

“[...] no modelo brasileiro de relações coletivas de trabalho, é o ramo de atividade econômica 

do empregador que definirá o âmbito de representação sindical dos trabalhadores, 

independentemente de sua atividade profissional”. 

Isso ocorre em razão de o modelo sindical adotado no Brasil ter sido constituído com a 

edição da CLT, sendo objeto de poucas alterações no decurso do século XX, com base no 

modelo de organização de produção fordista. Tal significa exprimir que o critério básico de 

agregação do trabalhador ao seu ente coletivo representativo consistia pela situação de emprego 

na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas. 

Ocorre, no entanto, que desde o fim do século XX, e perdurando atualmente, o modelo 

de organização foi modificado, sendo denominado de pós-fordista ou toytismo, com 

predominância das ideias neoliberais e da globalização, que implementam noções 

flexibilizantes, consoante exposto no capítulo segundo deste experimento. 

No caso de emprego de terceirização, o empregado efetivo da empresa contratante e o 

trabalhador terceirizado prestam os seus serviços concomitante e concorrem para o sucesso da 

mesma atividade econômica.  

Acontece, no entanto, que os empregadores desses dois grupos de trabalhadores 

desempenham atividades econômicas distintas, haja vista a empresa contratante de serviços 

terceirizados exercer a atividade econômica ligada à sua própria cadeia produtiva ou à prestação 

de serviço público.  

Por sua vez, o empregador dos trabalhadores terceirizados possui como atividade 

econômica apenas o desenvolvimento de cessão da força de trabalho, genericamente designada 

como prestação de serviços, possuindo sua base de representação sindical, disseminada em uma 

infinidade de empresas ou entes públicos de todos os tamanhos e ramos de atividade econômica, 

lidando com questões laborais bastante peculiares e diversas das demais pessoas com quem 

compartilham a base sindical311. 
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Não obstante os trabalhadores compartilharem idênticas questões de condições de 

trabalho, os terceirizados estarão excluídos da base de representação sindical dos demais, 

diretamente vinculados à contratante de serviços terceirizados. 

Portanto, a generalização da terceirização em qualquer atividade traz repercussões no que 

tange às questões da representação sindical, em razão da leitura do art. 511, §2º, da CLT, 

surgindo o posicionamento de que o enquadramento sindical dos trabalhadores terceirizados 

ocorra pela atividade por eles desempenhada ou pela atividade da tomadora de serviços e não 

pela atividade da empregadora, abarcando todos aqueles que exercem a mesma atividade, ainda 

que sem vínculo de emprego direito. Outros entendem que a representação sindical dos 

trabalhadores terceirizados deve ser realizada pela entidade representativa da categoria 

profissional preponderante da empresa tomadora de serviços312.  

Nessa direção, Márcio Túlio Viana sustenta a ideia de que os trabalhadores terceirizados 

deveriam se organizar no mesmo sindicato dos empregados da empresa tomadora de serviços, 

pois seria uma maneira de reduzir o processo de terceirização que fragmenta a classe dos 

obreiros, bem como é possibilidade de uma representação sindical mais efetiva313. 

Ocorre que o pós-fordismo e as novas conformações de organização de trabalho fizeram 

com que houvesse o fim das concentrações massivas de trabalhadores nos locais de trabalho, 

bem como os sindicatos deixaram de ser um elo com os empregadores para se atingir a paz 

social. O movimento sindical, todavia, se faz o espaço único de solidariedade ainda possível 

entre os trabalhadores, possuindo um papel de principal polo de resistência dos trabalhadores 

às transformações do processo de trabalho que lhes são prejudiciais314. 

Em tais situações, verifica-se que o trabalhador no modelo toyotista deve estar 

intrinsecamente ligado à empresa, agindo com fidelidade e eficiência, bem como buscando 

novas possibilidades de melhoria da produção. Avulta, por conseguinte, o individualismo no 

âmbito da classe trabalhadora, por passar a se preocupar com a prestação individual de serviços 

e afastando-se de uma preocupação com o futuro da categoria, em nível coletivo315.  
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No que tange aos trabalhadores terceirizados, há maior dificuldade de organização em um 

movimento sindical e, por conseguinte, a circunstância faz com que haja uma diminuição de 

atos de reivindicação de melhores condições de trabalho e de remuneração. Nessa linha, Graça 

Druck e Jair Batista da Silva316 lecionam a necessidade de uma estrutura e organização sindical 

que:  

 

[...]estimule a luta por direitos, que combata a terceirização e a precarização das 

relações de trabalho, que enfrente a divisão das bases sindicais, que amplie o número 

de representados pelos sindicatos, cuja organização de base deve ser por ramo e não 

por categoria profissional. A estrutura organizativa capaz de enfrentar tais desafios 

residiria no sindicato-cidadão. Ele seria capaz de combater eficazmente os efeitos 

nocivos da terceirização sobre o movimento sindical além de permitir a disputa de 

hegemonia na sociedade. 

 

Sendo assim, impõe-se uma ampliação do conceito de subordinação para que o Direito 

do Trabalho possa abarcar maior número de trabalhadores dependentes de uma tutela especial, 

ou seja, deve haver uma análise objetiva da subordinação, deixando de lado a figura do 

empregador, mas sim tendo como norte o proveito do trabalho, a atividade desenvolvida pelo 

trabalhador, independentemente de quem seja formalmente o contratante da força produtiva317. 

Nessa esteira, o art. 511, §2º, da CLT, que traz ínsito o critério básico de agregação do 

trabalhador ao seu ente coletivo representativo, que é o empregador, de acordo com o que este 

desenvolve, necessita ser reinterpretado para que alcance os trabalhadores insertos na dinâmica 

organizacional do tomador. Segundo Amauri Cesar Alves318, a fixação da agregação do 

trabalhador ao sindicato deve ocorrer “[...] em relação àquele que verdadeiramente se apropria 

da atividade desenvolvida pelo trabalhador, independentemente de ser ou não empregador [...]”. 

O autor também sustenta que esse dispositivo celetista deve ser interpretado a partir da 

ideia de categoria profissional essencial. Este seria o critério de agregação dos trabalhadores ao 

sindicato tendo como núcleo a prestação de serviços no interesse direto e imediato de um 

mesmo sujeito que se apropria, direta ou indiretamente, dessa atividade laborativa, 

independentemente de ser ou não empregador. Assim, configura uma reaproximação entre o 

trabalho e os direitos trabalhistas na terceirização e, por conseguinte, almejando trazer uma 

                                                           
316 DRUCK, Graça; SILVA, Jair Batista. Precarização, terceirização e ação sindical, pp. 31 a 45. In: Trabalho, 

constituição e cidadania. Gabriela Neves Delgado, Ricardo José Macêdo de Britto Pereira (Org.). São Paulo, 

LTr, 2014, p. 44. 
317 ALVES, Amauri Cesar. Reforma trabalhista, terceirização e critérios de agregação do trabalhador ao sindicato. 

v.81 n.10. p. 1168 a 1181. out. Revista LTR: Revista Legislação do Trabalho, São Paulo: 2017, p. 1.169. 
318 ALVES, Amauri Cesar. ALVES, Amauri Cesar. Reforma trabalhista, terceirização e critérios de agregação do 

trabalhador ao sindicato. v.81 n.10. p. 1168 a 1181. out. Revista LTR: Revista Legislação do Trabalho, São Paulo: 

2017, p. 1.174. 
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igualdade de representação sindical entre os terceirizados e os demais empregados em um 

mesmo contexto produtivo, bem como forçando a identidade normativa básica nas searas do 

direito individual e coletivo do trabalho319. 

Lado outro, Maurício Godinho Delgado320 reinterpreta o citado artigo com o mesmo 

entendimento protetivo e inovador, mas com fundamento diverso no caso de terceirização. 

 

No caso dos trabalhadores terceirizados, encontra-se na empresa tomadora de serviços 

sua essencial similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em 

comum, como dispõe a CLT; é ali que se encontra sua essencial similitude em situação 

de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares 

ou conexas, conforme previstas pela Consolidação. Por isso, é no universo de 

trabalhadores da empresa tomadora de serviços, em que se integra em seu cotidiano 

profissional o obreiro terceirizado, que ele encontrará sua categoria profissional e seu 

efetivo sindicato (grifos do autor). 

 

Portanto, a representação sindical dos trabalhadores terceirizados deve seguir uma linha 

de proteção aos seus direitos, assuntada na atividade laborativa entregue, observando-se quem 

dela se apropria, excetuada as categorias diferenciais, atribuindo eficácia social ao princípio do 

ser coletivo aos trabalhadores terceirizados, proporcionando que o sindicalismo consiga sair da 

crise vivenciada atualmente. 

O sindicato deverá ter uma representação ampla, criando normas coletivas autônomas que 

busquem melhorias nas condições de trabalho de seus representados, sejam eles terceirizados 

ou não. Nesse sentido, as alterações legislativas realizadas pela Lei n. 13.467/2017 devem ser 

entendidas como um meio de os sindicatos, efetivamente, fazerem uma modificação na 

realidade da negociação coletiva no País com suporte na criatividade e na expansão de sua 

atuação, ou seja, inicia-se outra fase na negociação coletiva.  

De tal modo, Rafael Lara Martins321 leciona que a atuação dos sindicatos deve “[...] focar 

menos nos ganhos diretos – como índices de reajustes e benefícios econômicos – e mais na 

qualidade de vida do trabalhador pode ser a chave de sucesso por detrás da legislação que está 

posta”. 

Assim, essa fase atual deve ser entendida como nova era do Direito Coletivo. Os 

sindicatos devem ter papel efetivo nas negociações coletivas, estabelecendo cláusulas de 

                                                           
319 ALVES, Amauri Cesar. ALVES, Amauri Cesar. Reforma trabalhista, terceirização e critérios de agregação do 

trabalhador ao sindicato. v.81 n.10. p. 1168 a 1181. out. Revista LTR: Revista Legislação do Trabalho, São Paulo: 

2017, pp. 1.174 e 1.175. 
320 DELGADO, Mauricio Godinho. DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 15. ed. rev. 

e ampl. São Paulo: LTr, 2016, p. 533. 
321 MARTINS, Rafael Lara. O Papel do sindicato na preservação da saúde do trabalhador no meio ambiente do 

trabalho após a lei 13.467/2017. v.43 n.182. p. 77 a 92. out. Revista de Direito do Trabalho, São Paulo: 2017, p. 

87. 
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proteção aos trabalhadores, inovando na redação das cláusulas negociadas, estabelecendo novas 

modalidades do diálogo, com o intuito de assegurar a defesa de seus interesses comuns e que 

se caracterizam como profissionais ou econômicos.     

Com efeito, se acata coadunamos com o entendimento de que o sindicato dos empregados 

da empresa tomadora deve representar os trabalhadores terceirizados que prestam serviços 

semelhantes àqueles. Dessa maneira, os trabalhadores terceirizados iriam se beneficiar dos 

direitos já conferidos na Convenção Coletiva e, por conseguinte, os direitos trabalhistas iriam 

ser salvaguardados. 

 

4.6 Quarentena para a contratação de terceirizados  

 

A Lei n. 13.467/2017 incluiu na Lei n. 6.019/1974 os arts. 5º-C e 5º-D322, que tratam de 

duas espécies de quarentena para a contratação de terceirizados, o que ocasionam, por 

conseguinte, convalidar a “pejotização” ou “pejutização” no ordenamento jurídico do Brasil. 

Registre-se o fato de que este instituto é praticado pelo empregador como uma 

modalidade de contratação do trabalhador por meio de um contrato civil celebrado com pessoa 

jurídica constituída por este ou como modo de dispensar o empregado com registro na CTPS e 

recontratá-lo como pessoa jurídica. Conforma, com efeito, uma transformação do trabalhador, 

pessoa física, em pessoa jurídica.  

Os arts. 5º-C e 5º-D estabelecem um período de 18 meses para que os titulares ou sócios 

da pessoa jurídica no polo de contratada não tenham trabalhado na condição de empregado ou 

trabalhador sem vínculo empregatício, salvo se esses titulares ou sócios forem aposentados. 

Ademais, o empregado dispensado da contratante não poderá figurar na qualidade de 

trabalhador da empresa contratada antes do lapso aprazado de 18 meses, contados desde a 

dispensa do empregado.  

Raphael Miziara e Iuri Pinheiro323, comentando o art. 5º-C, asseveram que “[...] o 

dispositivo tem por finalidade assegurar um mínimo de proteção e evitar que trabalhadores 

                                                           
322Art. 5o-C.  Não pode figurar como contratada, nos termos do art. 4o-A desta Lei, a pessoa jurídica cujos titulares 

ou sócios tenham, nos últimos dezoito meses, prestado serviços à contratante na qualidade de empregado ou 

trabalhador sem vínculo empregatício, exceto se os referidos titulares ou sócios forem aposentados.  (Incluído pela 

Lei nº 13.467, de 2017)Art. 5o-D.  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.  (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 
323MIZIARA, Raphael; PINHEIRO, Iuri. A regulamentação da terceirização e o novo regime do trabalho 

temporário: comentários analíticos à Lei n. 6.019/1974. São Paulo: LTr, 2017, p. 109. 
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efetivos sejam pressionados para se demitir e, sem seguida, serem contratados como PJs 

(pejotização)”. Por sua vez, os mesmos autores324 comentando o art. 5º-D lecionam: 

 

O dispositivo tem por finalidade assegurar um mínimo de proteção e evitar a dispensa 

massiva de trabalhadores efetivos para contratação dos mesmos serviços por meio da 

empresa prestadora de serviços. Evita-se, com isso, que o empregado seja dispensado 

e, em seguida ou algum tempo depois, seja “recontratado” via empresa terceirizada.  

 

A proibição contida no art. 5º-C refere-se a todos os que prestam serviços à contratante, 

independentemente da causa do desligamento, exceto se esses trabalhadores forem 

aposentados. Já a vedação do art. 5º-D envolve apenas dos empregados demitidos, de sorte que 

não se aplica à quarentena na hipótese do desligamento ter acontecido por pedido do empregado 

ou mediante acordo325. Essas duas hipóteses de quarentena devem alcançar os empregados de 

todo o grupo econômico, durante o período da jornada de trabalho, não caracterizando a 

coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário, consoante a Súmula 

nº 129326, do TST. 

Malgrado a previsão legal da quarentena ter o objetivo de proteger os trabalhadores contra 

a imediata substituição de empregados por terceirizados, quer como prestadores de serviços, 

quer como trabalhadores terceirizados, enseja que se convalide a “pejotização” no ordenamento 

jurídico do País. 

Compete mencionar o fato de que a prática da “pejotização” no mercado de trabalho tem 

a finalidade de fraudar o contrato, mediante a criação de uma empresa pelo trabalhador, 

observando os requisitos legais para o seu surgimento, como condição essencial para a 

prestação dos serviços. Nessa linha, Georgenor de Sousa Franco Filho327 entende esse instituto 

como. 

 

[...] um meio legal de praticar uma ilegalidade, à medida em que frauda o contrato de 

trabalho para descaracterizar a relação de emprego inexistente, mediante a regular 

criação de uma empresa (pessoa jurídica) que, de regular, só tem mesmo os 

procedimentos para seu surgimento. No fundo, mascara a verdadeira subordinação 

jurídica que continua a existir. 

                                                           
324MIZIARA, Raphael; PINHEIRO, Iuri. A regulamentação da terceirização e o novo regime do trabalho 

temporário: comentários analíticos à Lei n. 6.019/1974. São Paulo: LTr, 2017, p. 111. 
325LIMA, Francisco Meton Marques de; LIMA, Francisco Péricles Rodrigues Marques de. Terceirização total: 

entenda ponto por ponto. São Paulo: LTr, 2018, pp. 74 a 75. 
326 Súmula 129, do TST. A prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico, durante a 

mesma jornada de trabalho, não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em 

contrário. 
327 FRANCO FILHO, Georgenor de Sousa. O trabalho intelectual na era da informação – pejotização – blogs de 

consultas e contratos de imagem. v. 75. n. 07. jul. pp. 836 a 842. Revista Legislação do Trabalho. São Paulo: 

LTr, 2011, p. 838. 
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Verifica-se, pois, o emprego da “pejotização” constitui uma maneira de fraudar a lei, 

porque a relação entre o trabalhador e o tomador é típica de emprego, haja vista existirem 

requisitos de trabalho realizado por pessoa física, com pessoalidade, não eventualidade, 

onerosidade e subordinação. Ocorre, no entanto, que não se caracteriza como contrato de 

emprego em razão da existência de uma pessoa jurídica, fazendo com que o contrato entre as 

partes seja de natureza civil328.  

A sua utilização pelas empresas constitui prática de fraude à legislação trabalhista, às 

normas previdenciárias e tributárias, haja vista inexistir o pagamento das contribuições 

previdenciárias devidas na hipótese de relação de emprego e o não pagamento de tributos em 

geral de outro.    

Constatada essa prática, deve ser declarada a nulidade da contratação da pessoa jurídica, 

proclamada a configuração do vínculo empregatício do trabalhador com o tomador, nos termos 

do art. 9º329 da CLT. Devem, então, ser pago todos os haveres trabalhistas do período de 

prestação dos serviços, bem como os respectivos reflexos previdenciários e tributários em razão 

do princípio da primazia da realidade e de que o contrato de trabalho é um contrato-realidade. 

É oportuno mencionar o fato de que o princípio da primazia da realidade traz a orientação 

necessária para que o intérprete do Direito busque a realidade concreta da situação, haja vista 

não poder fraudar o real contrato de trabalho. Nessa direção, Francisco Meton Marques de 

Lima330 assevera sobre este princípio que “[...] no caso de discrepância entre o que ocorre na 

prática e o que emerge de documentos ou acordos, deve-se dar preferência ao primeiro, isto é, 

ao que sucede no terreno dos fatos”.  

Corroborando esse entendimento, a jurisprudência331 entende que a prática da 

“pejotização” constitui modalidade de precarização das relações de trabalho. Comprovado o 

                                                           
328 MOREIRA, Adriano Jannuzi. Pejotização e parassubordinação – o Direito do Trabalho frente a esta nova 

realidade e os passivos trabalhistas, previdenciários pela caracterização da relação de emprego. v. 77. n. 01. jan. 

pp. 55 a 67. Revista Legislação do Trabalho. São Paulo: LTr, 2013, p.61 
329Art. 9º, da CLT. Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar 

a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação. 
330 LIMA, Francisco Meton Marques de. Os princípios de direito do trabalho na lei e na jurisprudência. 2.ed. 

rev. e ampl. São Paulo: LTr, 1997, p.  135.  
331AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RÉU EM FACE DE 

DECISÃO PUBLICADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. FRAUDE. FENÔMENO 

DENOMINADO "PEJOTIZAÇÃO". TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. O fenômeno denominado 

"pejotização" constitui modalidade de precarização das relações de trabalho por intermédio da qual o empregado 

é compelido ou mesmo estimulado a formar pessoa jurídica, não raras vezes mediante a constituição de 

sociedade com familiares, e presta os serviços contratados, mas com inteira dependência, inclusive econômica, 

e controle atribuídos ao tomador. Tal prática vem sendo declarada ilegal pela Justiça do Trabalho, quando 

comprovado o intuito de fraudar a aplicação da lei trabalhista, em clara afronta ao disposto no artigo 9º da CLT, 

diante da inteira e completa subordinação com o suposto contratante, situação incompatível com o próprio 
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intuito fraudulento, deve-se declarar a nulidade desse contrato e reconhecer o vínculo 

empregatício entre o trabalhador e o tomador de serviços. Este configura, pois, em uma situação 

incompatível com o próprio conceito de empresa. 

 Nessas circunstâncias, os arts. 5º-C e 5º-D permitem que, após o período da quarentena, 

seja possível a “pejotização” dos trabalhadores, no entanto não traz qualquer tipo de garantia a 

esses trabalhadores.  

Essa situação, portanto, vai de encontro aos fundamentos da dignidade da pessoa humana 

e da valorização do trabalho e da livre iniciativa, bases do Estado Democrático de Direito, nos 

termos do art. 1º, III e IV, da CF/1988, bem como constitui um retrocesso social, o que não se 

coaduna com o art. 7º, da CRFB, ao estabelecer os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 

além de outros que visem à melhoria de sua condição social. 

Assim, esses dispositivos incluídos na Lei n. 6.019/1974 não estão em consonância com 

as garantias constitucionais e, por conseguinte, não podem ser utilizados como meio de redução 

dos direitos dos trabalhados garantidos no plano constitucional, devendo, então, ser 

interpretados à luz da Constituição Federal de 1988, haja vista as leis ordinárias precisarem ser 

compatibilizadas com a Lei Fundamental. 

 

 

                                                           
conceito de empresa e em clara afronta aos princípios protetivos clássicos do Direito do Trabalho. No caso, o 

Tribunal Regional concluiu que em relação aos nutricionistas, psicólogos, enfermeiros, fisioterapeutas e 

bioquímicos, ficou caracterizado o fenômeno da "pejotização", além da terceirização ilícita. Decidir de forma 

diversa implica revolvimento do quadro fático-probatório, o que não se admite por força da Súmula nº 126 desta 

Corte. Agravo de instrumento a que se nega provimento. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

COLETIVOS. ÔNUS DA PROVA. Os artigos 818 da CLT e 333 do CPC/1973 disciplinam a distribuição do 

encargo probatório entre as partes do processo. Assim, a violação dos mencionados dispositivos legais somente 

ocorre na hipótese em que magistrado decide mediante atribuição equivocada desse ônus, o que não ocorreu no 

caso dos autos. Provado o fato constitutivo do direito à indenização por danos morais coletivos, como se extrai 

do acórdão regional, é impossível reconhecer a violação literal desses dispositivos de lei. Agravo de instrumento 

a que se nega provimento. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO 

PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA ANTES DA 

VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ILICITUDE NÃO 

CARACTERIZADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS. Registrou a Corte de origem que "os 

profissionais (médicos) desenvolveram, ao longo de toda a sua prestação de serviços, típica atividade liberal 

autônoma, sendo que, diante da realidade dos autos e analisando os depoimentos das testemunhas, da suposta 

reclamada, bem como os documentos colacionados, depreende-se que inexistia subordinação na relação 

contratual entre as partes, sendo que o serviço prestado pelos profissionais se configura perfeitamente no 

contexto do trabalho autônomo, e não, como subordinado ." Acrescentou, ainda, que "o sistema de trabalho 

atendia mais às necessidades dos trabalhadores do que às das empresas reclamadas, inexistindo, inclusive, 

dependência econômica daquele em relação às empregadoras da presente lide, em face dos mesmos prestarem 

serviços a inúmeros empregadores." Conforme premissas fáticas acima consignadas, não ficou comprovada a 

ilicitude da terceirização em relação aos médicos, tendo em vista a própria organização desses profissionais e a 

ausência de subordinação jurídica. Ilesos, portanto, os artigos 3º e 9º da CLT. Divergência jurisprudencial não 

verificada. Agravo de instrumento a que se nega provimento.(TST - AIRR: 553002320085220003, Relator: 

Cláudio Mascarenhas Brandão, Data de Julgamento: 08/11/2017, 7ª Turma, Data de Publicação: DEJT 

17/11/2017) 
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4.7 Trabalho temporário 

 

A Lei n. 6.019/1974 foi criada inicialmente para dispor sobre o trabalho temporário no 

Brasil, estabelecendo os parâmetros legais permissivos e excepcionais do fornecimento de mão 

de obra para a realização de atividades-fim da tomadora de serviços para atender à necessidade 

transitória de substituição de seu pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário 

de serviços. Em complemento Paulo Renato Fernandes da Silva332, aduz:  

 

A Lei n. 6.019, de 3 de janeiro de 1974, chamada de lei do trabalho temporário, foi a 

primeira lei nacional a tratar especificamente da questão da intermediação da mão de 

obra urbana, e teve por escopo criar parâmetros legais a fim de coibir os abusos 

gerados pela falta de regulamentação do fenômeno da trilaterização das relações de 

trabalho no Brasil. 

 

Esta modalidade contratual, então, foi criada para ser aplicada de maneira excepcional. 

Importante mencionar o fato de que parte da doutrina insere o trabalho temporário como 

instituto específico (sui generis), porquanto, a sua regulamentação original consistia em uma 

das poucas hipóteses legais admitidas de arregimentação de obreiros vinculados a empresas 

fornecedoras de mão de obra para a realização de atividades-fins da tomadora de serviços333: 

De outra parte, há posição diversa, com a qual se concorda, considerando que esta 

modalidade contratual constitui em uma espécie de terceirização, porque, segundo Francisco 

Meton Marques de Lima e Francisco Péricles Rodrigues Marques de Lima334, “[...] no momento 

em que a contratante entrega a empregados de outra parte dos seus serviços, está a terceirizar; 

por outra vertente, quando a locadora de trabalhadores põe seus empregados para trabalhar para 

outrem, está a terceirizar sua mão de obra”. 

Corroborando este entendimento, a Lei n. 13.429/2017 trouxe importantes inovações na 

legislação sobre o terma, as quais serão analisadas a seguir. O art. 2º da Lei n. 6.019/1974, que 

trata da definição de trabalho temporário, passou a ter nova definição, sendo aquele prestado 

por pessoa física contratada por uma empresa de trabalho temporário que 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.  

                                                           
332 SILVA, Paulo Renato Fernandes da. Cooperativas de Trabalho, terceirização de serviços e Direito do 

Trabalho. 4. ed. São Paulo: LTr, 2017. p. 110. 
333 LIMA, Francisco Meton Marques de; LIMA, Francisco Péricles Rodrigues Marques de. Terceirização total: 

entenda ponto por ponto. São Paulo: LTr, 2018, p. 27. 
334 LIMA, Francisco Meton Marques de; LIMA, Francisco Péricles Rodrigues Marques de. Terceirização total: 

entenda ponto por ponto. São Paulo: LTr, 2018, p.28. 
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Essa modalidade contratual não pode ser utilizada como modo de substituição de 

trabalhadores em greve, salvo nos casos previstos em lei, consoante a proibição contida no §1º 

do referido dispositivo legal, ou seja, nos casos permitidos nos arts. 9º335 e 14336 da Lei n. 

7.783/1989, que dispõe sobre o direito de greve. 

 O §2º do art. 2º da Lei n. 6.019/1974 estabelece o que se entende por demanda 

complementar, aquela oriunda de fatores imprevisíveis ou, quando decorrente de fatores 

previsíveis, tenha natureza intermitente, periódica ou sazonal. 

A atividade da empresa de trabalho temporário integra o plano básico do enquadramento 

sindical previsto no art. 577, da CLT, de acordo com o art. 3º, Lei n. 6.019/1974. A Lei n. 

13.429/2017 deu nova redação ao art. 4º da Lei n. 6.019/1974, passando a determinar que esta 

empresa é pessoa jurídica, devidamente registrada no Ministério do Trabalho, responsável pela 

colocação de trabalhadores à disposição de outras empresas, temporariamente. Esta modalidade 

de empresa pode ser constituída tanto no âmbito urbano quanto rural, bem como é proibido que 

pessoa física figure como empresa de trabalho temporário. 

Este novo conceito, então, corresponde a uma inovação legislativa, pois outrora esta 

empresa só poderia ser constituída como urbana, bem como se permitia que essa organização 

poderia ser formada por uma pessoa física, desde que devidamente constituída, ativa e 

registrada na Junta Comercial respectiva na condição de empresa.  

Segundo Augusto Cezar Ferreira de Baraúna337, “[...] a pessoa física ou natural responde 

com seus bens particulares pelas obrigações contraídas, quer sejam civis ou comerciais”. Logo, 

o interdito da constituição da empresa de trabalho temporário como pessoa física tenta preservar 

e garantir os seus bens particulares não respondem pelos direitos não adimplidos.   

Quanto aos requisitos para o funcionamento e registro da empresa de trabalho temporário 

no Ministério do Trabalho, a Lei n. 13.429/2017 atualizou esses elementos, pois revogou as 

                                                           
335 Art. 9º, da Lei n. 7.783/1989. Durante a greve, o sindicato ou a comissão de negociação, mediante acordo com 

a entidade patronal ou diretamente com o empregador, manterá em atividade equipes de empregados com o 

propósito de assegurar os serviços cuja paralisação resultem em prejuízo irreparável, pela deterioração irreversível 

de bens, máquinas e equipamentos, bem como a manutenção daqueles essenciais à retomada das atividades da 

empresa quando da cessação do movimento. Parágrafo único. Não havendo acordo, é assegurado ao empregador, 

enquanto perdurar a greve, o direito de contratar diretamente os serviços necessários a que se refere este artigo. 
336 Art. 14, da Lei n. 7.783/1989. Art. 14 Constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas 

na presente Lei, bem como a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da 

Justiça do Trabalho. Parágrafo único. Na vigência de acordo, convenção ou sentença normativa não constitui abuso 

do exercício do direito de greve a paralisação que: I - tenha por objetivo exigir o cumprimento de cláusula ou 

condição; II - seja motivada pela superveniência de fatos novo ou acontecimento imprevisto que modifique 

substancialmente a relação de trabalho. 
337 BARAÚNA, Augusto Cezar Ferreira de. Manual de Direito do Trabalho. Belo Horizonte: Del Rey, 2000. p. 

131. 
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exigências contida nas alíneas de “a” a “f”338 do art. 6º e estabeleceu a exigência de prova de 

inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da Fazenda, do 

competente registro na Junta Comercial da localidade em que tenha sede e de possuir capital 

social de, no mínimo, R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

Conquanto seja exigido capital social mínimo, uma inovação do novo regulamento, bem 

como a exigência tende a obstar a criação de empresas sem patrimônio para responder por 

direitos trabalhistas de seus empregados, essa alegação realmente garante que essa empresa 

possa saldar os créditos trabalhistas. Entende-se que não. Essa crítica foi abordada na subseção 

4.1, ao abordar a exigência do capital social da empresa de prestação de serviços, prevista no 

art. 4º-A do diploma legal analisado.  

Já o art. 5º da Lei n. 6.019/1974 estabelece que a empresa tomadora de serviços pode ser 

pessoa jurídica ou entidade a ela equiparada que celebra contrato de prestação de serviços com 

a empresa de trabalho temporário. 

No que tange ao contrato celebrado entre a 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 os seguintes elementos: qualificação das partes, motivo 

justificado da demanda de trabalho temporário, o prazo e valor da prestação de serviços e 

disposições sobre a segurança e a saúde do trabalhador, independentemente do local de 

realização do trabalho, de acordo com o art. 9º, da Lei n. 6.019/1974, com redação dada pela 

Lei n. 13.429/2017. 

Outrossim, o mesmo dispositivo legal, em seus parágrafos, estabelece que a empresa 

tomadora de serviços tem a responsabilidade de garantir as condições de segurança, higiene e 

salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou em 

local por ela designado. De igual modo, estenderá ao operador da empresa de trabalho 

temporário o mesmo atendimento médico, ambulatorial e de refeição destinado aos seus 

empregados, nas dependências da contratante, ou local por ela designado. Este contrato pode 

versar sobre o desenvolvimento de atividades-meio e fim a serem executadas na empresa 

tomadora de serviços. 

                                                           
338 Art. 6º, da Lei n. 6.019/1974 (redação original). O pedido de registro para funcionar deverá ser instruído com 

os seguintes documentos: a) prova de constituição da firma e de nacionalidade brasileira de seus sócios, com o 

competente registro na Junta Comercial da localidade em que tenha sede; b) prova de possuir capital social de no 

mínimo quinhentas vezes o valor do maior salário mínimo vigente no País; c) prova de entrega da relação de 

trabalhadores a que se refere o art. 360, da Consolidação as Leis do Trabalho, bem como apresentação do 

Certificado de Regularidade de Situação, fornecido pelo Instituto Nacional de Previdência Social; d) prova de 

recolhimento da Contribuição Sindical; e) prova da propriedade do imóvel-sede ou recibo referente ao último mês, 

relativo ao contrato de locação; f) prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda. 

 



128 
 

Por fim, a mesma norma atualizou o art. 10 da Lei n. 6.019/1974, pois a redação anterior 

desse dispositivo determinava que o contrato de trabalho temporário não poderia passar de três 

meses. Nessa direção, este dispositivo passou a estabelecer que inexiste vínculo empregatício 

entre a empresa tomadora de serviços, quaisquer que sejam o seu ramo e os trabalhadores 

contratados pelas empresas de trabalho temporário. O prazo de contratação dessa modalidade 

contratual, com relação ao mesmo empregador, não poderá exceder ao prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias, consecutivos ou não. Ainda, é possível a sua prorrogação por até 90 (noventa) 

dias, consecutivos ou não.   

Registre-se o fato de que não se aplica ao trabalhador temporário, contratado pela 

tomadora de serviços, o contrato de experiência previsto no parágrafo único do art. 445 da CLT. 

O trabalhador temporário, que cumprir os prazos já mencionados, somente poderá ser colocado 

à disposição da mesma tomadora de serviços em novo contrato temporário, após 90 (noventa) 

dias do término do contrato anterior. A não observância deste prazo caracteriza vínculo de 

emprego com a tomadora de serviços. 

A previsão legal desses prazos objetiva que o contrato de trabalho temporário com o 

mesmo trabalhador não pode ser contínuo, mas sim que deve ocorrer de maneira esporádica e 

de modo excepcional, evitando, assim, merchandage. Caso não haja a observância desses 

prazos legais, ficará caracterizada fraude trabalhista, ou seja, nulo de pleno direito e, 

consequentemente, será reconhecido o vínculo de emprego do obreiro com a empresa tomadora 

de serviços, nos termos do art. 9º, da CLT. 

Quanto à responsabilidade pelas obrigações trabalhistas e previdenciárias, a empresa 

contratante será subsidiariamente responsável pelos créditos trabalhistas referentes ao período 

em que ocorrer o trabalho temporário, e o recolhimento das contribuições previdenciárias 

observará o disposto no art. 31, da Lei n. 8.212/1991, de acordo com o §7º do art. 10 da Lei n. 

6.019/1974.  

Incidirá, no entanto, a responsabilidade solidária da empresa tomadora ou cliente no caso 

de falência da empresa de trabalho temporário, no tocante ao tempo em que o trabalhador esteve 

sob suas ordens, assim como em referência ao mesmo período, pela remuneração e indenização 

previstas na lei, de acordo com o art. 16, do mesmo diploma legal. 

Ocorre, no entanto, que o ideal seria uma reforma legislativa, considerando que em todas 

as hipóteses incidirá a responsabilidade solidária dos agentes que utilizam o trabalho 

temporário. Nessa esteira, Antônio Ferreira Cesarino Junior e Marly A. Cardone339 lecionam 

                                                           
339 CESARINO JUNIOR, Antônio Ferreira; CARDONE, Marly A. Direito social: teoria geral do Direito Social, 

Direito Contratual do Trabalho, Direito Protecionista do Trabalho. 2. ed. São Paulo: LTr, 1993. p. 163. 



129 
 

que “[...] a responsabilidade solidária da empresa tomadora não deveria ser apenas para o caso 

de falência, mas para a insolvência em geral”. 

Ante o exposto, a contratação de trabalho temporário constitui uma hipótese admitida de 

terceirização trabalhista, mas com disciplinamento legal próprio, devendo as partes observar os 

prazos previstos na lei sob pena de configurar fraude trabalhista. Igualmente, esse 

disciplinamento legal tenta trazer segurança às partes que optam por utilizar essa modalidade 

contratual de trabalho, permitindo, assim, que esse instituto seja um instrumento para que as 

empresas possam ter um desenvolvimento econômico. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Este texto dissertativo – mestrado acadêmico – assumiu como objetivo analisar a Lei 

Geral de Terceirização, que foi inserida no ordenamento jurídico pátrio com a edição das Leis 

n. 13.429/2017 e n. 13.467/2017, que alteraram a Lei n. 6.019/1974, passando a regular os 

aspectos jurídicos desse instituto. O intuito deste ensaio foi avaliar se essa legislação constitui 

um modo de precarização dos direitos trabalhistas ou uma maneira de assegurar o 

desenvolvimento econômico, ao possibilitar a contratação de trabalhadores em modalidade 

distinta do contrato de emprego disciplinado nos arts. 2º e 3º da CLT. 

Foram expressas as considerações acerca da terceirização trabalhista, que consiste em um 

vínculo trilateral, em que há os agentes: empresa tomadora, prestadora de serviços e 

trabalhador. Cuida-se, por conseguinte, de uma nova modalidade de relação laboral. 

Assim, o Direito do Trabalho, atualmente, necessita ser organizado e restruturado em 

razão da fase de crise vivenciada, decorrente das ideais neoliberais e da globalização, que 

pregam um discurso para reduzir ou suprimir a atuação desse ramo do Direito. Acontece, 

entretanto, que este ramalho da Ciência Jurídica tem como destinatário global a sociedade, ao 

passo que trabalhador, conforma-se como receptáculo individual. 

A reformulação desse ramo do Direito deve ocorrer com o intuito de proteger 

efetivamente o trabalhador, trazendo normas que regulam as novas figuras contratuais surgidas, 

hodiernamente, observando-se, no entanto, os princípios e normas que tutelam o trabalho 

humano livre, bem como respeitando e levando em consideração à pessoa humana do 

trabalhador.  

Nessa direção, as recentes alterações na Lei n. 6.109/1974 flexibilizam as normas 

trabalhistas no ordenamento jurídico pátrio, com vistas a adequar a legislação às novas relações 

de trabalho e, ao mesmo tempo, ajustar as normas defendidas pelas políticas neoliberais. 

Portanto, estão em consonância com a fase corrente de modelo de produção pós-fordista ou 

toyotismo. 

A terceirização, por conseguinte, foi criada objetivando que as empresas obtivessem 

maior flexibilidade, competitividade e lucratividade no mercado cada vez globalizado, bem 

como almeja a redução de custos, pois estes deixam de ser fixos e passam a ser variáveis, a fim 

de atingir melhores níveis no processo produtivo, haja vista a empresa se dedicar na aplicação 

e desenvolvimento de tecnologia e na criação de mais produtos. De igual modo, pode ser a 

alternativa para o combate do desemprego na sociedade advindo com as crises econômicas. 
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Assim, a regulamentação legal desse instituto demanda assegurar que haja um 

desenvolvimento econômico das organizações empresariais, correspondendo a um instrumento 

de efetivação de parceria entre empresas, permitindo o foco na atividade essencial do negócio. 

Igualmente, pretende impedir o desvirtuamento desse instituto, que precariza as relações 

de trabalho, aumenta as fraudes trabalhistas e, por conseguinte, proporciona o crescimento do 

número de demandas judiciais, tanto no âmbito individual, quanto coletivo. 

Assim, não se pode combater e proibir todas as modalidades de terceirização aplicadas 

pelas empresas, pois a aplicação desse instituto visando a especialização, racionalização de 

recursos e qualificação do produto, transferindo para terceiros a execução das atividades 

acessórias e instrumentais, deve ser permitida e estimulada por estar em consonância com os 

objetivos para se atingir o desenvolvimento econômico, ou seja, deve-se permitir a terceirização 

estruturante. 

Em seguida, foi feito um exame acerca do aspecto jurídico desse instituto no Direito 

Comparado, pois se averigua a sua aplicação nos ordenamentos jurídicos da Argentina, Peru, 

Chile, Uruguai, Paraguai, Colômbia, Venezuela, Equador, Espanha e Itália. 

Nota-se que nos países analisados, consoante as observações efetuadas que, em regra, 

utiliza a responsabilidade solidária das empresas contratantes, contratadas e subcontratadas 

pelas obrigações trabalhistas. Apenas em casos específicos foi adotada a responsabilidade 

subsidiária. 

A adoção da responsabilidade solidária busca assegurar que a terceirização seja 

empregada como modo de competividade, lucratividade e desenvolvimento econômico pelas 

empresas, evitando que os direitos trabalhistas sejam precarizados, pois garante a solvabilidade 

das obrigações trabalhistas. 

Por fim, foi realizado um estudo da Lei Geral da Terceirização, abordando as partes e o 

objeto do contrato, defendendo o ponto de vista segundo o qual a empresa contratada deve ser 

necessariamente uma sociedade empresária, na modalidade de Sociedade Limitada e de 

Sociedade por Ações, tendo como objeto a especificação dos serviços, a fim de se evitar a 

configuração dos elementos característicos da relação de emprego.  

Ainda mais, a norma citada estabeleceu a incidência da responsabilidade subsidiária pelo 

adimplemento dos créditos trabalhistas, como regra. Acontece que será, excepcionalmente, 

solidária, nos casos de danos ao meio ambiente do trabalho e no joint employment e de 

contribuições previdenciárias. 

Não obstante este diploma legal haver estabelecido a responsabilidade subsidiária da 

empresa contratante pelos direitos trabalhistas dos trabalhadores terceirizados, defende-se o 
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argumento de que é necessária uma reforma legislativa prevendo a responsabilidade solidária 

das empresas que utilizam esse instituto em sua cadeia produtiva como modo de lhe assegurar 

os objetivos e evitar o seu desvirtuamento. Igualmente, sustenta-se uma efetiva informação dos 

agentes dessa relação trilateral, devendo o trabalhador ter o direito de conhecer os dados 

referentes dessa modalidade de contratação, por exemplo, o tomador de serviços, os 

comprovantes de quitação das obrigações trabalhistas e previdenciárias, dentre outros.  

 De igual modo, deve existir uma efetiva fiscalização nos contratos de trabalho de 

terceirização que passa a ser realizado pelo Ministério Público do Trabalho e pelo Ministério 

da Economia, que passa a ter esta competência em razão da extinção do Ministério do Trabalho 

com a MP n. 870/2019.  

Em que pese esta nova sistemática da competência do Ministério da Economia com 

relação a fiscalização do trabalho, defende-se que deve continuar a fiscalização nos locais de 

trabalho, pois a terceirização não deve ser aplicada como modo de fraude aos direitos dos 

trabalhadores. 

Igualmente, examina a ausência de norma específica no que tange às cotas necessárias 

para as aprendizes e as pessoas com deficiência, defendendo a ideia de que se há de observar o 

número de trabalhadores que prestam seus serviços conjuntamente, independentemente de ser 

seu empregador a empresa contratante ou contratada de terceirização.  

No que tange à representação sindical dos trabalhadores terceirizados, foram debatidas as 

posições doutrinárias em curso, concluindo que a sua representação sindical deve observar 

quem se apropria da sua prestação de serviços, de sorte que deve haver uma ampla 

representatividade sindical da categoria profissional vinculada à empresa contratante, ou seja, 

este há de representar os trabalhadores terceirizados que prestam serviços para a empresa 

contratante, independentemente de que o seu empregador registrado em sua carteira de trabalho 

seja a empresa contratada. 

Nessa esteira, os sindicatos devem ter um papel efetivo nas negociações coletivas, 

estabelecendo cláusulas de proteção aos trabalhadores, inovando na redação das cláusulas 

negociadas, estabelecendo novas modalidades de diálogo, com vistas a assegurar a defesa de 

seus interesses comuns e que se caracterizam como profissionais ou econômicos.     

Sustenta-se que as duas espécies de quarentena para a contratação de terceirizados 

ocasionam a convalidação da “pejotização” ou “pejutização” no ordenamento jurídico do 

Brasil. Os arts. 5º-C e 5º-D na Lei n. 6.019/1974 não estão em consonância com as garantias 

constitucionais, não podem ser utilizados como meio para reduzir os direitos dos trabalhadores 

garantidos no plano constitucional e, por conseguinte, devem ser declarados inconstitucionais.  
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Ressalte-se que os contratos celebrados anteriormente à Lei n. 13.429/2017 e ainda em 

curso quando da publicação da Lei, não se aplicam às modificações impostas pela nova 

legislação, exceto se as partes assim convencionarem, já que a norma citada concedeu às partes 

essa faculdade.  

Por fim, examinaram-se as alterações legislativas no que tange ao trabalho temporário, 

que constitui uma hipótese de terceirização trabalhista admitida, possuindo regramento próprio 

definido na mesma lei que regula a terceirização em geral. 

Ante o exposto, a Lei Geral da Terceirização constitui um avanço, pois tenta regular o 

instituto, devendo ser implementada como modo de se atingir o desenvolvimento econômico, 

e não como meio de precarização dos direitos dos trabalhadores. Logo, só será possível atingir 

os objetivos dessa legislação, quando esta for interpretada à luz da Constituição Federal de 

1988. Isso ocorre porque as leis precisam ser compatibilizadas com a Lei Fundamental, que, 

conforme é consabido, se eleva ao ápice do ordenamento jurídico nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 
 

REFERÊNCIAS  

 

ALVES, Amauri Cesar. Reforma trabalhista, terceirização e critérios de agregação do 

trabalhador ao sindicato. v.81 n.10. p. 1168 a 1181. out. Revista LTR: Revista Legislação do 

Trabalho, São Paulo: 2017. 

 

ARAÚJO, Luis César G. de; GARCIA, Adriana Amadeu. Gestão de pessoas: estratégias e 

integração organizacional. 3.ed. rev. e atual.  São Paulo: Atlas, 2014. 

 

BARAÚNA, Augusto Cezar Ferreira de. Manual de Direito do Trabalho. Belo Horizonte: 

Del Rey, 2000. 
 

BOBBIO, Norberto. Liberalismo e democracia. NOGUEIRA, Marco Aurélio (tradutor). 6.ed. 

São Paulo: Brasiliense, 1994. 
 

BATISTA, Flávio Roberto; MACHADO, Gustavo Seferian Scheffer. Terceirização e 

sindicalismo: reflexões sobre o papel dos sindicatos e suas possibilidades de reação à transição 

pós-fordista. pp. 67 a 74. In: Terceirização: conceito, crítica, reflexos, trabalhistas e 

previdenciários. Marco Aurélio Serau Junior (Coord.). São Paulo: LTr. 

 

BRANDÃO, Jefferson Ramos. Contrato de trabalho na sociedade pós-industrial e a necessidade 

de revisão dos requisitos da relação de emprego. In: Direito do Trabalho contemporâneo: 

flexibilização e efetividade. DALLEGRAVE NETO, José Affonso (Coord.). São Paulo: LTr, 

2013. 

 

BRILHANTE, Átila Amaral. Liberalismo e ética: a crítica de John Stuart Mill ao Estado 

mínimo. Fortaleza: EUFC, 1998. 
 

BRITO FILHO, José Cláudio Monteiro de. Direito Sindical. 3. ed. São Paulo: LTr, 2009. 

 

CARVALHO, Nathalie de Paula. A teoria econômica da propriedade no neoliberalismo. 

Uni7. Disponível em: 

<http://www.uni7.edu.br/periodicos/index.php/revistajuridica/article/view/146/169>. Acesso 

em: 02 out. 2018.  

 

CAVALCANTI, Francisco. A reforma trabalhista e a Constituição de 1988: a lei nº 13.467, 

de 13.07.2017, e suas principais consequências para o Direito do Trabalho. Belo Horizonte: 

Fórum, 2018. 

 

CAVALCANTI JUNIOR, Ophir. A terceirização das relações laborais. São Pauo: LTr, 1996.  

 

CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10.ed. São Paulo: Atlas, 

2012. 

 

CATHARINO, José Martins. Compêndio de Direito do Trabalho. 3. ed. rev. atual. aum. v.1. 

São Paulo: 1982. 

 

CESARINO JUNIOR, Antônio Ferreira; CARDONE, Marly A. Direito Social: teoria geral do 

Direito Social, Direito Contratual do Trabalho, Direito Protecionista do Trabalho. 2. ed. São 

Paulo: LTr, 1993. 



135 
 

 

CHIARELLI, Carlos Alberto. Temas contemporâneos na sociedade do trabalho. São Paulo: 

Ltr, 2007. 
 

CUNHA, Danilo Fontenele Sampaio. Crise econômica e possíveis perspectivas jurídico-

sociais. jul. a dez. pp. 343 a 358. Revista de Direito GV. São Paulo: FGV, 2009. 

 

DIEESE. Nota Técnica n. 172/2017. Disponível em: < 

https://www.dieese.org.br/notatecnica/2017/notaTec172Terceirizacao.html>. Acesso em: 11 

out. 2018. 

 

DELGADO, Gabriela Neves. Direito fundamental ao trabalho digno. São Paulo: LTr, 2015. 

 

DELGADO, Gabriela Neves; AMORIM, Helder Santos. Os limites constitucionais da 

terceirização. 2. ed. São Paulo: LTr, 2015. 
 

DELGADO, Mauricio Godinho. Capitalismo, trabalho e emprego: entre o paradigma da 

destruição e os caminhos da reconstrução. 3.ed. rev. e ampl. São Paulo: LTr, 2017. 

 

______, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 11. ed. São Paulo: LTr, 2012. 

 

______, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 14. ed. São Paulo: LTr, 2015. 

 

______, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 15. ed. rev. e ampl. São Paulo: 

LTr, 2016. 

 

DELGADO, Mauricio Godinho; DELGADO, Gabriela Neves. A reforma trabalhista no 

Brasil: comentários à Lei n. 13.467/2017. São Paulo: LTr, 2017. 

 

DIAS, José de Aguiar. Da Responsabilidade Civil. 5. ed. v. I. Rio de Janeiro: Forense, 1973. 

 

DIAS, Reinaldo. Sociologia das organizações. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2012. 

 

DRUCK, Graça; SILVA, Jair Batista. Precarização, terceirização e ação sindical, pp. 31 a 45. 

In: DELGADO, Gabriela Neves; PEREIRA, Ricardo José Macêdo de Britto (Org.). Trabalho, 

constituição e cidadania. São Paulo, LTr, 2014. 

 

Encíclica Mater et Magistra. Disponível em: <http://w2.vatican.va/content/john-

xxiii/pt/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_15051961_mater.html >. Acesso em: 27 dez. 

2017. 

 

FABRETTI, Láudio Camargo. Direito de Empresa no novo Código Civil. 2.ed. São Paulo: 

Atlas, 2004. 

 

FAVO, Josiane Fachini. Balanço da regulamentação da terceirização do trabalho em países 

selecionados da américa latina. Revista ABET – v. IX. n. 1. pp.126 a 147. Revista ABET: 

Curitiba, 2010, p. 135. 

 

FERNANDES, Ana Paula. Lei da terceirização e contribuições previdenciárias. pp. 135-141.  

Terceirização: conceito, crítica, reflexos trabalhistas e previdenciários. Marco Aurélio Serau 

Junior (Coord.). São Paulo: LTr. 2018. 



136 
 

 

FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: 

Saraiva, 2000. 

 

FONSECA, Ricardo Tadeu Marques da. Lei n. 8.213/91: obrigatoriedade de contratar e de criar 

meios eficazes para tanto. v.77. n. 2. fev. pp. 159 a 160. Revista LTR: Revista Legislação do 

Trabalho. São Paulo: LTR, 2013. 

 

FRANCO FILHO, Georgenor de Sousa. Novas formas de contratação urbanas e rurais. Revista 

Legislação do Trabalho. v.76. v. 02. fev. pp. 142 a 146. São Paulo: LTr, 2012. 
 

______. O trabalho intelectual na era da informação – pejotização – blogs de consultas e 

contratos de imagem. v. 75. n. 07. jul. pp. 836 a 842. Revista Legislação do Trabalho. São 

Paulo: LTr, 2011. 

 

GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Terceirização: trabalho temporário, cooperativas de 

trabalho. 3.ed. Salvador: JusPodivm, 2017. 

 

GIL, Antonio Carlos. Gestão de pessoas: enfoque nos papéis profissionais. São Paulo: Atlas, 

2001. 

 

GOMES, Orlando. Contratos. 7.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1979. 

 

GOMES, Orlando; GOTTSCHALK, Elson. Curso de Direito do Trabalho. 7. ed.  v. 1. Rio 

de Janeiro: Forense, 1978. 

 

HARVEY, David. Condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança 

cultural. Tradução: Adail Ubirajara Sobral e Maria Stela Gonçalves. 25. ed. São Paulo: Loyola, 

2014. 
 

HORVATH JUNIOR, Miguel. A terceirização como forma de (in)efetivação da proteção 

social: seus caminhos até a edição da Lei Geral de Terceirização. In: SERAU JUNIOR, Marco 

Aurélio (Coord.). Terceirização: conceito, crítica reflexos trabalhistas e prevideciários. São 

Paulo: LTR, 2018. 

 

ISHIDA, Válter Kenji. Estatuto da Criança e do Adolescente: doutrina e jurisprudência. 

15.ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

 

LIMA, Francisco Meton Marques de; LIMA, Francisco Péricles Rodrigues Marques de. 

Terceirização total: entenda ponto por ponto. São Paulo: LTr, 2018. 

 

LIMA, Francisco Meton Marques de. Os princípios de direito do trabalho na lei e na 

jurisprudência. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: LTr, 1997. 

 

LINDER, Marc. The Employment Doctrine: Clarifying Joint Legislative-Judicial Confusion. v. 

10. Issue 2. pp. 321-346. Hamline Journal of Public Law and Policy, 1989. 

 

LOPES, Maurício Antonio Ribeiro. Poder Constituinte Reformador: limites e possibilidades 

da revisão constitucional brasileira. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993. 

 



137 
 

LUCA, Guilherme Domingos de; RENZETTI FILHO, Rogério Nascimento. Direitos 

fundamentais da pessoa com deficiência: o trabalho como fonte de promoção da dignidade 

humana. v.44 n.185. p. 213 a 233. jan. Revista de Direito do Trabalho, São Paulo: 2018. 

 

MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 23. ed. rev. ampl. e atual. 

São Paulo: Malheiros, 2015. 

 

MANUS, Pedro Paulo Teixeira. Direito do Trabalho. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

 

MARTINEZ, Luciano. A terceirização na Era Temer. Revista dos Tribunais, São Paulo. v.106 

n.984. pp. 41- 76. out. 2017.  

 

MARTINS, Juliane Caravieri; MONTAL, Zélia Maria Cardoso. Diálogos entre a doutrina da 

proteção integral e o direito fundamental ao trabalho digno de adolescentes. v.25 n.103. p. 33 a 

56. set. a out. Revista de Direito Constitucional e Internacional, São Paulo: RDCI, 2017. 

 

MARTINS, Rafael Lara. O Papel do sindicato na preservação da saúde do trabalhador no meio 

ambiente do trabalho após a lei 13.467/2017. v.43 n.182. p. 77 a 92. out. Revista de Direito do 

Trabalho, São Paulo: 2017. 

 

MARTINS, Sérgio Pinto. Terceirização no Direito do Trabalho. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 

2017. 

 

MAZEAUD, Henri y Léon; TUNC, André. Tratado teórico y prático de la responsabilidade 

civil delictual y contractual. t. I. v. I. 5. ed. Traduzido por Luis Alcalá-Zamora y Castillo. 

Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América, 1961.   

 

MEIRELES, Edilton. Terceirização, subordinação e relação de emprego na reforma 

trabalhista.  Revista dos Tribunais, São Paulo. v. 106. n. 984. out. 2017. p. 149-161. 
 

MELLO, Lawrence Estivalet de; FERREIRA, Maria Vitória Costaldello Ferreira. A 

terceirização da atividade-fim como fraude e inconstitucionalidade no Brasil. In: SERAU 

JUNIOR, Marco Aurélio (Coord.). Terceirização: conceito, crítica reflexos trabalhistas e 

prevideciários. São Paulo: LTR, 2018. 

 

MELO, Raimundo Simão de. Direito Ambiental do Trabalho e a saúde do trabalhador: 

responsabilidades legais, dano material, dano moral, dano estético, indenização por perda de 

uma chance, prescrição. 4. ed. São Paulo, LTr, 2010. 

 

MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 10. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2015. 

 

MIZIARA, Raphael; PINHEIRO, Iuri. A regulamentação da terceirização e o novo regime 

do trabalho temporário: comentários analíticos à Lei n. 6.019/1974. São Paulo: LTr, 2017. 

 

MONTOYA MEDINA, David. La tutela jurídica de los trabajadores ante la subcontratación en 

el ordenamiento jurídico español. pp. 37 a 49. In: Limites da Terceirização no Direito 

Comparado. Coord. TOLEDO FILHO, Manoel Carlos. Escola Judicial do Tribunal Regional 

do Trabalho da 15ª Região: Campinas, 2018. 

 



138 
 

MOREIRA, Adriano Jannuzi. Pejotização e parassubordinação – o Direito do Trabalho frente 

a esta nova realidade e os passivos trabalhistas, previdenciários pela caracterização da relação 

de emprego. v. 77. n. 01. jan. pp. 55 a 67. Revista Legislação do Trabalho. São Paulo: LTr, 

2013. 

 

MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa contemporânea e Direito Societário. São Paulo: 

Juarez de Oliveira, 2002. 
 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao Direito do Trabalho. 22. ed. rev. e atual. São 

Paulo: LTr, 1996. 

 

NOGUEIRA, Eliana dos Santos Alves. Apontamentos sobre contrato de trabalho subordinado 

e terceirização na Itália. In: Limites da Terceirização no direito comparado. Coord. 

TOLEDO FILHO, Manoel Carlos. pp. 50 a 65. Escola Judicial do Tribunal Regional do 

Trabalho da 15º Região: Campinas.  
 

OIT. CONSTITUIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO 

(OIT) E SEU ANEXO (Declaração de Filadélfia). Disponível em:                                                                                                               

< 

http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/doc/constituicao_oit_538.pdf 

>. Acesso em 27 dez. 2017. 

 

OLEA, Manuel Alonso. Introdução ao Direito do Trabalho. Porto Alegre: Sulinas, 1969. 

 

OLIVEIRA, Christiana d’Arc Damasceno. (O) Direito do Trabalho contemporâneo: 

efetividade dos direitos fundamentais e dignidade da pessoa humana no mundo do trabalho. 

São Paulo: LTr, 2010. 

 

OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Indenizações por acidente do trabalho ou doença 

ocupacional: de acordo com a Reforma Trabalhista Lei n. 13.467/2017. 10.ed. São Paulo: Ltr, 

2018. 

 

PADILHA, Norma Sueli. Do meio ambiente do trabalho equilibrado. São Paulo: LTr, 2002. 

 

PIOVESAN, Flávia. Temas de direitos humanos. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

 

REICH, Robert B. Supercapitalismo: como o capitalismo tem transformado os negócios, a 

democracia e o cotidiano. Traduzido por Afonso Celso da Cunha Serra. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2008. 

 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Luisa Fernanda. Marco jurídico colombiano de la tercerización 

e intermediación laboral. pp. 23 a 36. In: Limites da Terceirização no direito comparado. 

Coord. TOLEDO FILHO, Manoel Carlos. Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho 

da 15ª Região: Campinas, 2018. 

 

ROSSATO, Luciano Alves; LÉPORE, Paulo Eduardo; CUNHA, Rogério Sanches. Estatuto 

da Criança e do Adolescente comentado artigo por artigo. 6. ed. rev. atual. e ampl. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. 

 



139 
 

RUSSOMANO, Mozart Victor. O Direito do Trabalho no século XX: ensaios, mensagens e 

perfis. 2. ed. rev. ampl. Curitiba: Genesis, 1998. 

 

SARLET, Ingo. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 

fundamentais na perspectiva constitucional. 12. ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria 

do Advogado, 2015. 
 

SANGUINETI, Wilfredo. La regulación de los efectos laborales de la subcontratación: el Perú 

em América del Sur. n. 67, ano 2012, pp. 335 a 353. Revista La Faculdade de Derecho PUCP: 

Lima, 2012. 
 

SANTOS, Enoque Ribeiro dos. Processo Coletivo do Trabalho. 2. ed. rev. atual. e ampl. Rio 

de Janeiro: Forense, 2018. 

 

SILVA, Paulo Renato Fernandes da. Cooperativas de trabalho, terceirização de serviços e 

Direito do Trabalho. 4. ed. São Paulo: LTr, 2017. 

 

SMITH, Adam. Riqueza das nações: edição condensada. LIMA, Norberto de Paula (Tradutor). 

São Paulo: Folha S. Paulo, 2010, p. 13. 

 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADC Nº 16/2010 – DF. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=627165>. Acesso em: 

02 jan. 2017. 

 

______. MS n. 22.164-0-SP. 

Disponívelem:<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=85691

>. Acesso em: 29 jun. 2018. 

 

______. Tema n. 725, Repercussão Geral. Disponível em: < 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/abrirTemasComRG.asp >. Acesso em: 

15 out. 2018. 
  

SUSSEKIND, Arnaldo. Alcance e objeto da flexibilização do direito do trabalho.  

NASCIMENTO, Amauri Mascaro (Coord.). A transição do Direito do Trabalho no Brasil. 

pp. 33-28. São Paulo: 1999. 

 

SCHUSTER, Diego Henrique. Terceirização e retirada de direitos sociais: a superexploração 

do trabalho como intensificadora da crise econômica brasileira. Pp. 23-35. In: SERAU 

JUNIOR, Marco Aurélio (Coord.). Terceirização: conceito, crítica, reflexos trabalhistas e 

previdenciários. São Paulo, LTr, 2018. 

 

TAMAGNO, Lucas F. La responsabilidad solidaria por tercerización de tareas en Argentina: 

su regulación y efectos. In: Limites da Terceirização no direito comparado. Coord. 

TOLEDO FILHO, Manoel Carlos. Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 15º 

Região: Campinas, 2018. 

 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO. Recurso 

Ordinário. PJe: 0010228-51.2016.5.03.0103 (RO); Disponibilização: 19/12/2017, 

DEJT/TRT3/Cad.Jud, Página 612; Órgão Julgador: Primeira Turma; Relator: Jose Eduardo 

Resende Chaves Jr. Disponível 

em:<https://as1.trt3.jus.br/juris/detalhe.htm?conversationId=3716>. Acesso em: 25 jun. 2018. 



140 
 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Informativo 01. Disponível em: < 

http://www.tst.jus.br/web/guest/informativo-tst-bkp/-

/document_library_display/G3Xz/view_file/24494743?_110_INSTANCE_G3Xz_redirect=htt

p%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fweb%2Fguest%2Finformativo-tst-

bkp%3Fp_p_id%3D110_INSTANCE_G3Xz%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnorm

al%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-

2%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D4>. Acesso em: 15 out. 2018. 

 

______. Orientação Jurisprudencial n. 383, da SBDI-1. Disponível em: < 

http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/OJ_SDI_1/n_s1_381.html#TEMA383>. Acesso em: 15 

out. 2018. 

 

______. Informativo n. 913. Disponível em: < 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoInformativoTema/anexo/2018Agosto.pdf >. 

Acesso em: 15 nov. 2018. 

 

______. Súmula n. 129. Disponível em: < 

http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_101_150.html#SU

M-129>. Acesso em: 15 out. 2018. 

 

______. Súmula n. 256. Disponível em: 

<http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_251_300.html#SU

M-256>. Acesso em: 27 dez. 2017. 

 

______. Súmula n. 331. Disponível em:                                                                                                                      

< 

http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_301_350.html#SU

M-331>. Acesso em: 27 dez. 2017. 

 

TOMAZETTE, Marlon. Direito Societário e Globalização: rediscussão da lógica público-

privada do direito societário diante das exigências de um mercado global. São Paulo: Atlas, 

2014. 

 

TORIBIO, Omar Toledo. La tercerización laboral (outsourcing). Unisul de Fato e de Direito. 

Revista Jurídica do Sul de Santa Catarina, v. 8, n. 14, p.119, abr. 2017. Disponível em: < 

http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/U_Fato_Direito/article/view/4665/3020>. 

Acesso em: 18 out. 2018. 

 

URIARTE, Óscar Ermida. Crítica de la libertad sindical. n. 68. pp. 33 a 61. Revista la facultad 

de Derecho PUCP. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2012, 

p. 36. 

 

VIANA, Márcio Túlio. Para entender a terceirização. 3.ed. São Paulo: LTr, 2017, 

 

VIEIRA, Maria Margareth Garcia. A globalização e as relações de trabalho. Curitiba: Juruá, 

2000. 

 



141 
 

WOOD JUNIOR, Thomaz. Fordismo, toyotismo e volvismo. In:WOOD JUNIOR, Thomaz 

(Coord.). Mudança Organizacional. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

 

 

 

 

 


