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RESUMO

Este trabalho monográfico visa compreender quais serão os efeitos

ocasionados pela aprovação da Lei 13.429/17 no instituto da terceirização. O

ressurgimento  do  projeto  de  lei  4302/98,  ocasionou  muitas  duvidas  e

interpretações  dúbias,  objetiva-se,  por  conseguinte,  dirimir  diversos

questionamentos e aplicabilidade da nova Lei  13.429, a qual  versa sobre o

emprego  do  trabalho  temporário  e  prestação  de  serviços.  Através  de  uma

perspectiva critica, o presente estudo aborda o surgimento e desenvolvimento

da  terceirização  em  escala  global,  observando  os  benefícios  e  prejuízos

inerentes a este instituto. 

Palavras-chave: terceirização;  trabalho  temporário;  prestação  de  serviço;

atividade-fim; atividade-meio. 
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Introdução

O presente trabalho tem o escopo analisar como o advento da Lei

13.429/17,  oriunda  do  PL  4302/98  proposto  pelo  ex-presidente  Fernando

Henrique Cardoso, irá modificar as estruturas da atual conjuntura da legislação

trabalhista  referente à terceirização.  Especificamente a Lei  6.019/74,  a  qual

dispõe acerca da conjuntura do trabalho temporário e da prestação de serviços

por terceiros. 

Para  atingir  o  intuito  deste  estudo,  no  entanto,  será  necessário

explorar o instituto da terceirização desde o seu surgimento até a sua atual

conjuntura.  Contudo,  para  tal  é  fundamental  conceituarmos  objeto,  por

conseguinte,  define-se  que  terceirização  é  a  transferências  das  atividades

secundarias  da  empresa  tomadora  para  prestadora,  objetivando  uma

descentralização, a fim de que esta atinja uma maior especialização em sua

atividade-fim.  Surge,  portanto,  uma  relação  trilateral,  na  qual  a  empresa

prestadora atuará como intermediaria entre o trabalhador e a tomadora. 

Primordialmente  este  estilo  de  produção  surgiu  como  formar  de

acelerar  o  processo  industrial  na  Segunda  Guerra  Mundial,  quando  as

indústrias bélicas delegavam diversas atividades que não eram essenciais e

focavam no produto final. 

Ressalta-se ainda, que esta pesquisa não será restrita ao cenário

nacional,  mas  também  o  seu  desenvolvimento  mundial.  A  análise  dos

ordenamentos  estrangeiros  será  essencial  para  que  seja  realizado  um

comparativo entre os países que já adotam ou adotaram a terceirização de

forma ampla, bem como aqueles que possuem um sistema mais restrito. 

No seio nacional, presencia-se um momento de incerteza no cenário

politico, econômico e social. A retirada da presidente Dilma Rousseff através do

processo  do  impeachment,  inseriu  um  novo  governo  com  um  víeis  mais

conservador e disposto a aprovar medias austeras para a população. 

Dentre  estas  medidas,  ressurgiu  um projeto  proposto  pelo  antigo

presidente  Fernando  Henrique  Cardoso,  o  qual  gera  duvidas  acerca  da

possibilidade  da  utilização  da  terceirização  generalizada,  ou  seja,  se  a

atividade-fim poderá ser exercida por trabalhadores subcontratados. O texto

legislativo foi considerado obscuro e lacunoso por diversos doutrinadores. Isto
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ocorre em virtude do legislador não ter especificado os limites do emprego da

prestação de serviços, assim como o fez com o trabalho temporário. 

A  terceirização  ocupa  uma  posição  bastante  polarizada  na

sociedade  brasileira,  visto  que  existem  doutrinadores  que  defendem  a

aprovação e manutenção de projetos de lei como supracitado, pois o mercado

necessita de modernização e dinâmica. Como também há os que acreditam

que a terceirização em ampla escala é, na verdade, um retrocesso na garantia

dos direitos trabalhistas, conquistados tão arduamente.

Estas críticas são enfatizadas com as estatísticas apresentadas pela

Central  Única  dos  Trabalhadores,  as  quais  demonstram  que  o  trabalhador

terceirizado é a maior vitima dos acidentes de trabalho, recebem os menores

salários e não possuem uma garantia de emprego.

Em  contrapartida  a  tal  entendimento,  a  súmula  331  do  Tribunal

Superior do Trabalho veda a atuação das terceirizadas nas atividades-fim da

empresa,  estas  só  podem  ser  empregadas  em  atividades-meio,  como  de

segurança, informática, limpeza, etc.

O  entendimento  do  TST  exposto  é  de  extrema  importância  para

manter  o  equilíbrio  da  hipossuficiência  do trabalhador  diante  do poderio  do

empresariado,  visto  que  atualmente os  trabalhadores ainda  conseguem

garantir seus direitos devido a Súmula 331, que torna ilegal a terceirização da

atividade-fim,  pois  tal  situação  é  vista  como  uma  maneira  do  empregador

intermediar uma mão de obra fraudulenta, buscando diminuir os custos com os

salários  e  garantias  trabalhistas.  Em  consonância  com  o  dispositivo

supracitado,  diversos  terceirizados  conseguem  comprovar  o  vinculo  com  a

empresa,  provando  que  exerciam  atividades  idênticas  aos  contratados

diretamente, possibilitando, por conseguinte, o acesso a direito trabalhistas e

honorários mais justos. 
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1.Terceirização: Contexto histórico e desenvolvimento

1.1. Nascimento da Terceirização

A  terceirização  tem  o  seu  marco  inicial  histórico  no  apogeu  do

liberalismo econômico. Na Segunda Guerra Mundial esta estratégia foi essencial

para suprir a demanda no setor bélico. Era necessária a criação de um sistema

de produção mais rápido e eficiente, foi então introduzida uma descentralização,

as  atividades  não  essenciais  à  produção  de  armamentos,  estas  foram

transferidas para outras empresas. 

Fazia-se  necessário  uma  diversificação  na  mão-de-obra,  como  o

escopo de gerar mais agilidade e menos complexidade na produção industrial,

tal situação necessitava de um Estado pouco interveniente, no qual a proteção e

garantias  ao  trabalhador  fossem  deixadas  em  segundo  plano,  tal  como  foi

defendido tanto no período de ascensão liberal e como na neoliberal.

As  empresas  automobilísticas  também  foram  precursoras  nesta

implantação  de  organização  trabalhista.  As  peças  que  eram  utilizadas  nos

automóveis eram produzidas por outras empresas,  as quais eram finalizadas

pela companhia matriz.

Exposição  acurada  sobre  o  surgimento  da  terceirização,  tanto  no

âmbito geral, como no nacional é feita pelo jurista Mauricio Godinho Delgado:

Para o Direito do Trabalho terceirização é o fenômeno pelo qual se
dissocia a relação econômica de trabalho da relação justrabalhista que
lhe seria correspondente. Por tal fenômeno insere-se o trabalhador no
processo produtivo do tomador de serviços sem que se estendam a
este  os  laços  justrabalhistas,  que  se  preservam  fixados  com  uma
entidade interveniente. A Terceirização provoca uma relação trilateral
em face da contratação de força de trabalho no mercado capitalista: o
obreiro, prestador de serviços, que realiza suas atividades materiais e
intelectuais  junto  à  empresa  tomadora  de  serviços;  a  empresa
terceirizante, que contrata este obreiro, firmando com ele os vínculos
jurídicos trabalhistas pertinentes; a empresa tomadora de serviços, que
recebe a prestação de labor, mas não assume a posição clássica de
empregadora desse trabalhador envolvido1.

1 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 14ª edição São Paulo: LTR, 2015. P. 474.
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Ao analisar o exposto, observa-se que há descaracterização do vinculo

trabalhista formal, realçado pelo fato de que a empresa tomadora de serviço sela

com a empresa prestadora de serviço um vínculo contratual civil, não trabalhista.

1.2. Introdução da terceirização no Brasil

A terceirização primordialmente foi implantada de maneira disforme no

Brasil,  não  havendo  discussão  acerca  do  tema  a  durante  criação  da  CLT.

Mesmo  já  existindo  a  utilização  da  terceirização  no  cotidiano  das  relações

trabalhistas, o instituto apenas adquiriu espaço no âmbito normativo nacional 30

anos depois da instauração da CLT, como explica Delgado: 

Em fins da década de 1960 e início dos anos 70 é que a ordem jurídica
instituiu  referência  normativa  mais  destacada  ao  fenômeno  da
Terceirização  (ainda  não  designado  por  tal  epíteto  nessa  época,
esclareça-se).  Mesmo assim  tal  referência  dizia  respeito  apenas  ao
segmento público (melhor definindo: segmento estatal) do mercado de
trabalho  –  administração  direta  e  indireta  da  União,  Estados  e
Municípios. É o que se passou com o Decreto-Lei n. 200/67 (art. 10) e
Lei n. 5.645/70.2,

Houve, por conseguinte, uma ruptura neste cenário quando o Estado

passou  a  utilizar  a  descentralização,  a  partir  da  utilização  da  mão-de-obra

terceirizada,  com  a  introdução  do  Decreto-lei  200/673.Conquanto,  ficou

estabelecido  que  apenas  as  atividades  dispostas  na  Lei  5.645/704,  seriam

passíveis de transferência a empresas prestadoras de serviço. O texto da lei

reguladora  permitia  que  as  atividades  relacionadas  com  transporte,

conservação,  custódia,  operação  de  elevadores,  limpeza  e  outras

assemelhadas,  poderiam  ser  executadas  mediante  contrato,  conforme

determinado na referida legislação. 

Paula  Marcelino  em sua  obra  acerca  do  tema  explana  como  este

instituto foi utilizado de forma a garantir um maior retorno monetário aos grandes

2 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 4º Ed. São Paulo: LTr, 2005. 

3 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0200.htm

4 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5645.htm
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empresários  ao  cortarem  gastos  com  a  mão-de-obra,  eis  tal  conexão  nas

palavras da autora:

 Na  nossa  compreensão,  essa  diferença  se  dá  por  um  motivo
fundamental:  a terceirização nos parece ter no Brasil  outro lugar na
estrutura  do  mercado  de  trabalho,  pois,  nos  últimos  vinte  anos  da
história do país, ela se tornou o mais importante recurso estratégico
das empresas  para  gestão  (e  redução)  dos  custos  com a força  de
trabalho5.

Durante muito tempo não houve no posicionamento jurídico nacional

que regulamentasse utilização da mão-de-obra terceirizada. Esta obscuridade

ocasionava  muitas  duvidas  em  relação  à  sua  utilização,  pois  o  trabalhador

acabava tendo seus direitos e garantias marginalizadas em detrimento da falta

de regras para tal instituto. O quadro se agrava diante do amplo emprego desta

força de trabalho como afirma o autor José Dari Krein: 

Apesar das dificuldades em mensurá-la com as pesquisas disponíveis
e  de  sua  crescente  complexidade,  é  possível  afirmar  que  a
terceirização  se  constituiu  na  principal  forma  de  flexibilização  da
contratação, a partir dos anos 1990, no Brasil.6,

O Tribunal Superior do Trabalho a fim de dirimir tais conflitos editou a

Súmula 331, a qual dispõe o seguinte:

I  -  A  contratação  de  trabalhadores  por  empresa  interposta  é  ilegal,

formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo

no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974). 

  II  -  A  contratação  irregular  de  trabalhador,  mediante  empresa

interposta,  não  gera  vínculo  de  emprego  com  os  órgãos  da

Administração  Pública  direta,  indireta  ou  fundacional  (art.  37,  II,  da

CF/1988). 

  III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de

serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de conservação e

limpeza, bem como a de serviços especializados ligados a atividade-

meio  do  tomador,  desde  que  inexistente  a  pessoalidade  e  a

subordinação direta.  

5 MARCELINO, Paula.  Afinal, o que é terceirização? Ed. Pegada, volume 8º, pag.57. 

6 KREIN, José Dari. As relações de trabalho na era do neoliberalismo no Brasil. Debates Contemporâneos
8 Cesit/UNICAMP/LTr, Campinas, 2013
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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

evidenciado 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.

A Súmula 331, antes da sanção da lei 13.429/17, era o principal guia

legislativo concernente ao trabalho terceirizado. Como exposto in verbis, esta se

preocupava primordialmente com a necessidade de proteção ao trabalhador e a

sua busca e garantia por seus direitos. Delimitava quais eram as possibilidades

de terceirização licita tais quais como o trabalho temporário, serviços ligados à

atividade-meio e os serviços de vigilância e limpeza.

 O supracitado entendimento do TST também trouxe uma inovação no

que concerne a terceirização da atividade-meio,  obstando,  por conseguinte a

possibilidade  de  terceirização  da  atividade-fim.  Tais  conceitos,  contudo,

necessitam  de  uma  melhor  clareza  classificatória  para  a  continuação  deste

estudo,  visto  que  um  dos  pontos  mais  polêmicos  da  nova  legislação  é  a

possibilidade da terceirização da atividade. Portanto, utilizaremos a definição de

Sergio  Pinto  Martins,  a  fim  de  atingirmos  a  clareza  necessária  na  distinção

destes conceitos: 

A  atividade  –  meio  pode  ser  entendida  como  a  atividade
desempenhada  pela  empresa  que  não  coincide  com  seus  fins
principais. È a atividade não essencial  da empresa, secundária, que
não é seu objeto central. È uma atividade de apoio ou complementar.
São  exemplos  da  terceirização  na  atividade  –  meio:  a  limpeza,  a
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vigilância,  etc.  Já  a  atividade  fim  é  a  atividade  em que  a  empresa
concentra seu mister, isto é, na qual é especializada. À primeira vista,
uma empresa que tem por atividade a limpeza não poderia terceirizar
os  próprios  serviços  de  limpeza.  Certas  atividade-  fins  da  empresa
podem, ser terceirizadas, principalmente se compreendem a produção,
como  ocorre  na  indústria  automobilística,  ou  na  compensação  de
cheques, em que a compensação pode ser conferida a terceiros, por
abranger operações interbancárias.7

Nesta conjuntura há a idealização da garantia da especialização da

empresa  tomadora  de  serviço.  Entende-se  que  por  meio  da  delegação  das

atividades-meio haverá a possibilidade da empresa torna-se mais qualificada no

produto ou serviço que esta oferece.

No que tange a vedação a terceirização da atividade-fim, assegura-se

que o empregador não utilizará este artificio para burlar as garantias trabalhistas,

ao não criar o vinculo empregatício com o empregado que atua da mesma forma

que os integrantes diretos do quadro de profissionais da empresa. 

A  terceirização  da  atividade-fim,  com  o  advento  da  súmula  331,

tornou-se ilícita, sendo, por conseguinte, punida nas cortes jurídicas brasileiras,

como pode ser comprovado pelos seguintes julgados:

VÍNCULO DE EMPREGO. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. SUMULA 331,

DO TST. CONFIGURAÇÃO. 

A terceirização não é admitida na atividade-fim do tomador de serviços,

hipótese em que a relação de emprego se estabelece com o tomador

dos serviços.

(TRT-1  -  RO:  00014217820125010025  RJ,  Relator:  Rogerio  Lucas

Martins.  Data  de  Julgamento:  24/06/2015,  Sétima  Turma,  Data  de

Publicação: 02/07/2015).

No mesmo sentido: 

RECURSO  DE  REVISTA.  TERCEIRIZAÇÃO  ILÍCITA.

TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. VÍNCULO DE EMPREGO. CONDIÇÃO DE

BANCÁRIO.  NORMAS  COLETIVAS  APLICÁVEIS.  É  ilegal  a

terceirização  de  atividades  essenciais  da  empresa,  formando-se  o

vínculo de emprego diretamente com o tomador dos serviços. Súmulas

7  MARTINS, Sergio Pinto. A Terceirização e o Direito do Trabalho. 9 ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas,
2009
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331, I, e III, do TST. Recurso de revista não conhecido. HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS.  Nos  termos  do  item  I  da  Súmula  219  do  TST,  a

ausência de credencial sindical obsta o pagamento da verba honorária.

Recurso de revista conhecido e provido. Ressalva de entendimento da

Relatora.

(TST - RR: 1152120115040027 Relator: Maria Helena Mallmann, Data

de  Julgamento:  29/04/2015,  5ª  Turma,  Data  de  Publicação:  DEJT

08/05/2015)

Este cenário legislativo mostra uma preocupação com a cobrança

dos direitos e garantias trabalhistas, não só pela confusão que a dinâmica de

dois  patrões  gerava  para  os  empregados,  como  também  pelo  fato  da

responsabilidade  da  empresa  tomadora  de  serviço  ser  apenas  subsidiaria.

Novamente, Paula Marcelino traduz esta problemática de forma sublime: 

 [...]  confusão em torno da condição de terceirizados os impede de
sequer  pensar  em  ter  os  mesmos  direitos  que  um  trabalhador
concursado da Unicamp, mesmo realizando, boa parte das vezes, as
mesmas funções que eles. Evidentemente, a representação sindical
desses trabalhadores tem algum papel nisso, visto que ela não se vê
como representante de trabalhadores terceirizados. Mas, essa visão
se apoia de maneira evidente na indefinição que impera no contexto
brasileiro em torno do conceito de terceirização.8.

Ainda  a  cerca  da  responsabilidade  da  empresa  tomadora,  como

exposto,  esta  atua  subsidiariamente  junto  à  empresa  empregadora.  Ocorre,

então, que o trabalhador apenas poderá recorrer à empresa a qual  prestava

serviço se a empresa ao qual está vinculado não adimplir os débitos e garantias

trabalhistas.

Antes do inciso IV da sumula 331 realizar esta mudança no eixo da

responsabilidade,  ficou  estabelecido  por  meio  da  lei  6.019/74  que  a

responsabilidade da empresa tomadora seria solidaria e restrita aos casos de

falência.  No  entanto,  tal  situação  acarretava  insegurança  ao  provimento  das

garantias  do  pagamento  dos  débitos  trabalhistas.  Esta  postura  também

acarretava uma despreocupação com o ambiente de trabalho do terceirizado,

em  virtude  da  falta  de  cobrança  ao  tomador  em  casos  de  acidente  e

indenizações trabalhistas. Inobstante, a jurisprudência assumiu o entendimento

8 MARCELINO, Paula.  Afinal, o que é terceirização? Ed. Pegada, volume 8º, pag.70
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que a empresa tomadora deve agir de forma a prevenir e prover um ambiente

seguro de trabalho, evitando, desta forma, a culpa in vigilando e in elegendo.

O TST ao julgar tal questão se manifestou da seguinte forma:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  RECURSO  DE  REVISTA.  ENTES

ESTATAIS  TERCEIRIZANTES.  RESPONSABILIZAÇÃO

SUBSIDIÁRIA  TRABALHISTA.  TERCEIRIZAÇÃO  DE  SERVIÇOS.

SÚMULA  331,  IV/TST. A  Súmula  331,  IV/TST,  ao  estabelecer  a

responsabilidade subsidiária da entidade tomadora de serviços, tem o

mérito de buscar alternativas para que o ilícito trabalhista não favoreça

aquele que já foi beneficiário do trabalho perpetrado. Realiza, ainda, de

forma implícita, o preceito isonômico, consubstanciado no art. 5º, caput,

e I, da CF. Agravo de instrumento desprovido.

(TST  -  AIRR:  1504405120055160005  150440-51.2005.5.16.0005,

Relator: Mauricio Godinho Delgado, Data de Julgamento: 08/10/2008,

6ª Turma,, Data de Publicação: DJ 17/10/2008.)

Por  fim,  destaca-se  a  controvérsia  apontada  por  Delgado,  o  qual

afirmou que a responsabilidade subsidiaria imposta pelo entendimento sumulado

pelo Tribunal  Superior  do trabalho ocasiona uma contração na obrigação da

empresa tomadora. O doutrinador explica que devido ao art. 264 do CC o qual

dispõe que “há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um

credor,  ou mais de um devedor,  cada um com direito,  ou obrigado,  à dívida

toda”. Já na responsabilidade subsidiaria o credor deve inicialmente exaurir as

tentativas de sanar o inadimplemento com o responsável primário, só em casos

de insatisfação, o responsável subsidiário será acionado.

1.2.1. Terceirização no setor público

Inicialmente,  cabe salientar,  que a titularidade do serviço público é

sempre do Estado. Inobstante, como forma de aperfeiçoar os serviços prestados

a coletividade, o Estado passou a utilizar-se de serviços terceirizados no âmbito

das  áreas  de  planejamento,  coordenação  e  supervisão.  Esta  disposição  foi

prevista no decreto 200/67. Em síntese a Procuradora Dora Maria de Oliveira

Ramos define esta relação da seguinte forma:
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[...] é aquela em que o gestor operacional repassa a um particular, por

meio de contrato, a prestação de determinada atividade, como mero

executor  material,  destituído  de  qualquer  prerrogativa  de  Poder

Público. Não se cuida de transferência de gestão do serviço público,

mas de mera prestação de serviços.9.

Destoando  da  terceirização  regular,  o  trabalhador  terceirizado  na

administração publica, em casos de irregularidade de contratação não formará

vinculo com a administração pública. Tal polemica é explicada pela doutrinadora

Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

No âmbito da Administração Pública, os limites são muito maiores do

que  na  empresa  privada,  porque,  pela  Constituição,  o  pessoal  que

compõe os quadros administrativos integra a categoria dos servidores

públicos,  os  quais  necessariamente  ocupam  cargo,  empregos  ou

funções. Todos ingressam mediante concurso público de provas ou de

provas e títulos (art. 37, II) com apenas duas ressalvas: uma que diz

respeito aos cargos em comissão, de livre nomeação e execução; outra

que concerne às contratações por tempo determinado para atender a

necessidade temporária de excepcional interesse público10.  

Importante  destacar  também  a  problemática  acerca  da

responsabilização  da  administração  pública  pelas  verbas  trabalhistas.  A  lei

8666/93 em seu art. 71,§1º, prevê a abstenção por parte do poder publico do

pagamento dos débitos trabalhistas. Vejamos:

 Art.  71.  O  contratado  é  responsável  pelos  encargos  trabalhistas,

previdenciários,  fiscais  e  comerciais  resultantes  da  execução  do

contrato.

§  1º  A  inadimplência  do  contratado,  com  referência  aos  encargos

estabelecidos  neste  artigo,  não  transfere  à  Administração  Pública  a

responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do

9 RAMOS, Dora Maria de Oliveira. Terceirização na Administração Pública. São Paulo: LTr, 2001., pg.149.

10   DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública. 3. Ed. São Paulo: Atlas, 1999,
pg, 295.
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contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações,

inclusive perante o Registro de Imóveis.

Já a súmula 331 do TST, em seu inciso IV dispunha expressamente

acerca  da  imposição  subsidiaria  das  verbas  trabalhistas  ao  tomador  dos

serviços.

Esta  divergência  deu  origem  a  Ação  Declaratória  de

Constitucionalidade nº16, na qual o STF declarou a constitucionalidade do art.

71 da referida legislação. Inobstante, a Suprema Corte brasileira ressaltou que

tal decisão não eximia a responsabilidade do ente público como tomadores de

serviço, sendo necessária, no entanto, a comprovação da culpa em cada caso. 

EMENTA  Agravo  regimental  em  reclamação.  Responsabilidade

subsidiária  da  Administração  Pública.  Contrariedade  ao  que

decidido na ADC nº 16/DF. Ausência de comprovação do elemento

subjetivo do ato ilícito. Aplicação automática da Súmula do TST de

nº  331.  Atribuição  de  culpa  ao  ente  público  por  presunção.

Inadmissibilidade.  Agravo  regimental  não  provido. 1.  A

responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento

de verbas trabalhistas fundamentada na culpa in vigilando, sem análise

do elemento subjetivo do ato ilícito imputável ao poder público capaz

de  interferir  no  dano  experimentado  pelo  empregado,  indica  a

condenação  como  consequência  automática  do  inadimplemento  da

empregadora, o que vai de encontro ao que decidido na ADC nº 16/DF.

2. Agravo regimental não provido.

(STF  -  Rcl:  17529  RJ,  Relator:  Min.  DIAS  TOFFOLI,  Data  de

Julgamento: 30/09/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-235

DIVULG 28-11-2014 PUBLIC 01-12-2014)

Conclui-se, por conseguinte que a mera inadimplência contratual não

ira deslocar a responsabilidade pelo pagamento das verbas trabalhistas ao ente

publico.

1.3. Desenvolvimento da terceirização nos ordenamentos estrangeiros
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Ao analisar o Direito Comparado é possível  relacionar e conjecturar

sobre  as  mudanças  que  ocorreram  anteriormente  em  ordenamentos

estrangeiros, e, atualmente, tomam formas no ordenamento nacional.

 Destaca-se, todavia, que não se trata apenas de uma analise jurídica

das mudanças trabalhistas realizadas em outros países, pois esta não seria

completa para atingir o escopo de vislumbrar e comparar com as que estão

ocorrendo no seio nacional.

 Considerando  que  cada  povo  possui  particularidades  culturais  e

sociais a serem analisadas no conjunto do que forma cada sistema legal, faz-

se necessário, por conseguinte uma analise desse corpo estrutural como um

todo, a fim de se chegar a um estudo comparativo de qualidade entre estes

países que foram pioneiros na implantação da terceirização. 

1.3.1. Japão

O Japão é  o  berço  do toyotismo,  um dos modelos  pioneiros  em

terceirização no mundo. Durante o período da crise financeira de 1949, fazia-se

necessário um ajuste nos meios de produção a fim de evitar o desperdício com

a produção, houve, portanto, uma descentralização industrial, introduzindo uma

celularização da produção. O desenvolvimento ocasionava uma setorização da

fabrica, a qual resultava em uma especialização do setor principal,  gerando

mais  lucratividade  e  competitividade,  em  detrimento  da  transferência  das

atividades gerais para os subcontratados.

Ricardo Antunes em sua obra “Adeus ao Trabalho?”, apresentou as

nuances  do  modelo  toytista  e  sua  flexibilização  de  direitos  trabalhistas  da

seguinte forma:

Para  a  efetiva  flexibilização  do  aparato  produtivo,  é  também

imprescindível a flexibilização dos trabalhadores. Direitos flexíveis, de

modo  a  dispor  desta  força  de  trabalho  em  função  direta  das

necessidades do  mercado consumidor.  O toyotismo estrutura-se  a

partir de um número mínimo de trabalhadores, ampliando-os, através

de  horas  extras,  trabalhadores  temporários  ou  subcontratação,
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dependendo das condições de mercado. O ponto de partida básico é

um  número  reduzido  de  trabalhadores  e  a  realização  de  horas

extras11

Neste  sistema  há  uma  problemática  em  relação  à  classe

trabalhadora,  pois  esta  suporta  diretamente  as  mudanças  ocasionadas  no

mercado. O toyotismo busca utilizar o mínimo possível de trabalhadores. Tal

situação ocasiona uma insegurança ao trabalhador, o qual pode ser submetido

a um numero exorbitante de horas extras, contrações e subcontratações para

suprir a demanda do mercado, bem como cortes súbitos na mão de obra da

empresa ocasionada pelas contrações do mercado. 

Gleger Alcantara Sábia em sua analise sobre a terceirização durante

o toytismo destacou o seguinte ponto:

A  verdade  é  que  trabalhadores  terceirizados,  temporários  e

subcontratados são extenuados em longas jornadas para atender a

níveis altíssimos de produtividade em um período de crescimento da

economia, para, em um momento de recessão, voltarem à condição

de  desempregados  por  representarem  capacidade  produtiva

ociosa.12.

Atualmente, as condições de trabalho terceirizado no Japão sofrem

duras criticas,  entre estas,  principalmente a impossibilidade de evolução do

trabalhador terceirizado. O trabalhador efetivo japonês possui a um plano de

carreira e a possibilidade de crescer no ramo escolhido, possuindo fomentos e

regalias para alcançar tais objetivos. Já o trabalhador terceirizado sofre com a

insegurança de não ser mais necessário. Ainda destaca-se a inconveniência da

flexibilização das leis trabalhistas japonesas, as quais permitem a dispensa do

empregado sem as devidas medidas protetivas. 

1.3.2. França

Primordialmente ressalta-se que o contexto  em que o trabalhador

francês é inserido é bastante diferente do ordenamento nacional. Por ser um

11 ANTUNES, Ricardo. Adeus ao Trabalho?: ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade no mundo
do trabalho. São Paulo: Cortez, 2011.

12 SABI,  Glerger Alcantara Sabiá. Entre a terceirização toyotista e a dignidade humana. Crítica dos
sistemas  de  organização  do  trabalho. Revista  Jus  Navigandi,  ISSN  1518-4862,  Teresina, ano  19, n.
4044, 28 jul. 2014. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/28961>. Acesso em: 10 abr. 2017.

https://jus.com.br/artigos/28961/entre-a-terceirizacao-toyotista-e-a-dignidade-humana
https://jus.com.br/artigos/28961/entre-a-terceirizacao-toyotista-e-a-dignidade-humana
https://jus.com.br/revista/edicoes/2014
https://jus.com.br/revista/edicoes/2014/7
https://jus.com.br/revista/edicoes/2014/7/28
https://jus.com.br/revista/edicoes/2014/7/28
https://jus.com.br/revista/edicoes/2014/7/28
https://jus.com.br/revista/edicoes/2014
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país de natureza liberal,  o Estado francês possui a característica do estado

menor, ou seja, a intervenção dos mecanismos governamentais nas relações

privadas é extremamente contida quando comparada ao Estado brasileiro. Esta

característica, por conseguinte, acarreta em leis trabalhistas mais brandas, as

quais permitem uma maior volatilidade nas relações entre o empregador e o

empregado.

O fenômeno da terceirização francês, assim como proposto em seu

surgimento, busca maximizar os lucros da classe patronal. O estudioso francês

Remoinville (2003) destaca que a terceirização é uma forma de estruturação

das relações trabalhistas, na qual floresce uma precarização dos empregos,

em virtude do elo estabelecido entre as empresas contratante e subcontratada.

Esta  situação  ocorre,  pois  as  empresas  buscam  transformar,  através  da

mudança na mão-de-obra, os custos fixos em custos variáveis. 

Assim como propõe a nova lei brasileira, na França, há dois tipos de

trabalhadores  terceirizados.  Os  primeiros  são  responsáveis  pelos  serviços

gerais,  tais  como  limpeza,  atendimento  e  afins,  não  obrigatoriamente

relacionados  ao  produto  final  ou  serviço  produzido  pelo  contratante.  Já  a

segunda  forma  de  contratação,  há  a  participação  direta  do  terceirizado  na

concretização do produto final. 

Outro ponto importante a ser destacado é a questão discriminatória

exposta por Catherine Faure-Guichard (2001). A autora afirma que a empresas

prestadoras de serviço contratam a trabalhadores mais velhos e/ou imigrantes

com  um  pagamento  inferior  ao  de  jovens  franceses  inseridos  no  mesmo

mercado de trabalho. Esta manobra fundamenta-se no aumento de lucros para

as empresas secundarias a partir da marginalização do empregado.

Outro  fenômeno  trabalhista  utilizado  não  só  pelas  empresas

francesas, mas no território europeu como um todo, é chamada globalização da

mão de obra. A terceirização, por sua vez, perde espaço neste contexto. O

deslocamento  das  empresas  para  países  cujas  legislações  trabalhistas  são

extremamente  flexíveis,  ou  inexistentes,  massifica  o  lucro,  visto  que  um

trabalhador francês, mesmo que em regime de subcontratação, pode ser bem
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mais  custoso  para  o  empregador  do  que  a  os  serviços  prestados  pelos

trabalhadores  na  China  ou  no  Leste  Europeu.  Todavia,  estes  casos

proporcionam um aumento do desemprego e escoamento da indústria,  bem

como um fomento da utilização da mão de obra de países onde o trabalhador

não possui garantias e direitos. 

1.3.3. Índia

A índia nos últimos anos tornou-se o um polo de terceirização, as

empresas são atraídas ao país pela oferta de mão de obra barata e de alta

qualidade, como também pelo fato dos indianos dominarem o idioma inglês.

O  país  asiático  é  notoriamente  conhecido  pelos  seus  excelentes

profissionais em tecnologia da informática, a capital indiada de Nova Délhi é

um centro tecnológico de multinacionais. 

 Outro  grande  empreendimento  no  setor  terceirizado  indiano  é  a

realocação de call-centers  para  o  país  utilizando-se da mão de  obra  local,

consequentemente, mais barata.

Além da terceirização das atividades mais comuns, existe na Índia

uma crescente onda de terceirização de serviços jurídicos. Empresas norte-

americanas e europeias utilizam-se dos advogados indianos para a revisão de

contratos e planejamento de dados. Tal implantação é facilitada pelo fato dos

indianos também serem regidos pelo commow law. 

Cabe destacar,  contudo,  a  desvalorização do empregado indiano.
Estima-se que um advogado indiano receba cerca de € 300 a € 500 por mês, o
equivalente a três ou quatro horas de atendimento de um colega de profissão
nos Estados Unidos.13.

13 Dados  coletados  pelo  jornal  francês  Le  Monde.  Disponível  em:
http://acertodecontas.blog.br/economia/india-um-novo-paraiso-da-tercerizacao-judiciaria/ acesso  em
30 de abril de 2017.

http://acertodecontas.blog.br/economia/india-um-novo-paraiso-da-tercerizacao-judiciaria/
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2. Lei 13.429/17

2.1. Contextualização do Tema

O Brasil ate o corrente ano não possuía legislação especifica para regular o

trabalho terceirizado, mesmo possuindo um enorme numero de trabalhadores

nestas condições. 

Em  um  recente  levantamento  realizado  pela  Central  Única  dos

Trabalhadores,  constatou-se  que  existem  cerca  de  12,7  milhões  de

empregados em regime de subcontratação.  Como foi  abordado nos tópicos

anteriores, a súmula 331 do TST era o dispositivo legal utilizado para sanar os

diversos conflitos nesta área. 

Em  abril  de  2017,  o  presidente  Michel  Temer  sancionou  a  lei

13.429/17,  a  qual  estabelece  as  diretrizes  regulatórias  para  o  trabalho

terceirizado.  Esta  nova  propositura  visa  flexibilizar  as  leis  trabalhistas,

expandindo  as  possibilidades  de  subcontratação.  A  nova  legislação  vem

sofrendo duras criticas, visto que o cenário para os terceirizados no Brasil é de

precariedade.

Pesquisas realizadas pela CUT14 mostram um cenário alarmante para

o  trabalhador  terceirizado.  A  combinação  entre  a  flexibilização  das  leis

14 DIEESE/CUT. Terceirização e desenvolvimento: uma conta que não fecha. Dossiê sobre o impacto da

terceirização sobre os trabalhadores e proposta para garantir a igualdade de direitos. São Paulo, 2011.

https://www.cut.org.br/system/uploads/ck/files/Dossie-Terceirizacao-e-Desenvolvimento.pdf  .  Acesso

em 15 de abril de 2017 
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trabalhistas  e  uma  legislação  lacunosa,  resultam  em  um  quadro  de

precariedade e insegurança para os subcontratados. 

Vislumbra-se que 24% dos contratados recebem um salario inferior

ao  dos  empregados  em  setores  contratantes.  No  dossiê,  há  também  a

comparação entre o numero de salários mínimos correspondentes a cada setor

Essa problemática ainda se reflete na media de salários recebidos por cada

setor, como é explicado no dossiê:

Há  uma  concentração  nas  faixas  até  três  salários  mínimos,  que

perfazem 78,5% do  total  de trabalhadores  em setores  tipicamente

terceirizados.  Por outro lado,  apesar dos trabalhadores em setores

diretamente  contratantes  também  terem  uma  alta  concentração

nessas duas faixas (67,4%) - como dito acima, muito em função do

fenômeno  do  salário  mínimo  nos  últimos  anos  -  este  grupo  está

melhor  distribuído  entre  as  diversas  faixas  salariais  do  que  os

terceiros.15.

Os números ainda mostram que o trabalhador terceirizado trabalha

cerca de três horas semanais a mais do que o trabalhador comum, sem, no

entanto, receber a remuneração adequada para tal.

Outro cenário preocupante é o numero de mortes e acidentes de

trabalho, os quais têm por vítimas principais os trabalhadores terceirizados. Em

2011 a pesquisa realizada pela  CUT apontou que no setor  elétrico  das 79

mortes que ocorreram 61 eram trabalhadores terceirizados.  Assim como na

Petrobras,  que após ampliar  o  sistema de subcontratação,  os acidentes na

empresa  cresceram  em  12,5%.  Tal  situação  pode  ser  explicada  pelo

procurador José de Lima, coordenador nacional de Combate às Fraudes nas

Relações de Trabalho do MPT, que relata o seguinte:

“o  terceirizado  é  um  trabalhador  invisível  para  a  sociedade:  não

recebe o mesmo treinamento; não tem cobrança para o uso de EPI e

15 DIEESE/CUT. Terceirização e desenvolvimento: uma conta que não fecha. Dossiê sobre o impacto da
terceirização sobre os trabalhadores e proposta para garantir a igualdade de direitos. São Paulo, 2011.
https://www.cut.org.br/system/uploads/ck/files/Dossie-Terceirizacao-e-Desenvolvimento.pdf . Acesso em
15 de abril de 2017
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não ganha o mesmo que um empregado direto, exercendo a mesma

função”.16.

Diante da situação apresentada,  os projetos  de lei  que

visam tornar a terceirização irrestrita causam temor à classe trabalhadora, as

quais já sofrem com a insegurança decorrente da subcontratação.

A  lei  13.429/17,  inobstante,  não  trouxe  alivio  as  preocupações

externadas pelos terceirizados. Pelo contrario, esta possui um víeis que busca

ampliar as possibilidades de terceirização. Além do mais, a lacuna deixada pelo

legislado no tocante da utilização da atividade-fim para a prestação de serviços

já esta causando o questionamento da lei perante o Supremo Tribunal Federal. 

2.2. Principais Mudanças. 

Aprioristicamente faz-se necessário a distinção entre terceirização e

trabalho temporário.  De forma simplória,  pode se  fazer  a  alusão de  que  o

trabalho temporário é uma ramificação da terceirização. 

Com efeito, no trabalho temporário há a triangulação da relação de

trabalho.  Todavia,  como  relatado  pelo  autor  Bruno  Pinto,  algumas

particularidades relativas ao trabalho temporário devem ser ressaltadas, estas

são: 

a) existência de previsão legal desde a década de setenta (Lei nº
6.019/74),  enquanto a terceirização somente foi  regulamentada
com a nova lei; b) trabalho a termo (com prazo determinado) em
relação  à  tomadora;  c)  possibilidade  de  terceirização  de
atividade-fim, como já antes reconhecido, e agora ratificado pela
nova lei (art. 9º, §3º da Lei nº 6.019/74, com nova redação); d)
restrição  quanto  às  hipóteses  de  terceirização,  sendo  cabível
apenas para  substituição  temporária  de  mão de  obra  ou  para
atender  a  demanda  extra  de  serviço,  de  natureza  meramente
complementar (art. 2º da Lei nº 6.019/74, com nova redação).17

16 DIEESE/CUT. Terceirização e desenvolvimento: uma conta que não fecha. Dossiê sobre o impacto da
terceirização sobre os trabalhadores e proposta para garantir a igualdade de direitos. São Paulo, 2011.
https://www.cut.org.br/system/uploads/ck/files/Dossie-Terceirizacao-e-Desenvolvimento.pdf . Acesso em
15 de abril de 2017
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Dentre as diversas inovações apresentadas pela lei 13.429/17, deve-

se  destacar  a  ampliação  das  possibilidades  do  trabalho  temporário.  O

legislador taxativamente permitiu a utilização do trabalho temporário em todas

as atividades da empresa.  Tal  preceito  foi  destacado no §3º,  do  art.  9,  da

referida legislação:

§3º  O  contrato  de  trabalho  temporário  pode  versar  sobre  o
desenvolvimento  de  atividades-meio  e  atividades-fim  a  serem
executadas na empresa tomadora de serviços.

A  constitucionalidade  da  legislação  supracitada  vem  sendo

contestada  perante  a  Corte  Superior  Brasileira.  Integrantes  de  diversas

confederações  de  trabalhadores  interpuseram  a  ADI  nº  569518 a  fim  de

suspender os efeitos da lei. Segundo os requerentes ”A prática da terceirização

na  atividade-fim  esvazia  a  dimensão  comunitária  da  empresa,  pois  a

radicalização desse mecanismo pode viabilizar a extrema figura da empresa

sem empregados,  que terceiriza todas as suas atividades,  eximindo-se,  por

absoluta  liberalidade,  de  inúmeras  responsabilidades  sociais,  trabalhistas,

previdenciárias e tributárias”, 

Enquanto houve a taxatividade para a possibilidade da terceirização

no trabalho temporário, o legislador foi ambíguo ao exprimir esta possibilidade

na  prestação de serviços.  No  texto  da  lei  foi  estabelecido,  que  a  empresa

prestadora poderá oferecer serviços determinados e específicos, todavia, não

houve clareza ao determinar se estes abarcavam também as atividades fins da

empresa. 

Há duas interpretações a ser dada a ambiguidade deste dispositivo.

A  primeira  é  restritiva,  entende-se,  por  conseguinte,  que  a  nova  legislação

17 PINTO,  Bruno Ítalo  Sousa.  A  lei  da  terceirização é  exemplo de legislação simbólica?.  In:  Âmbito
Jurídico, Rio Grande, XX, n. 160, maio 2017. Disponível em: <
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?
n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=18859&revista_caderno=25
>. Acesso em abr 2017.

18http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?
numero=5695&classe=ADI&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M> acesso em abr. 2017

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=5695&classe=ADI&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=5695&classe=ADI&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
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apenas autorizou a terceirização da atividade-fim para o trabalho temporário,

fato que já era permitido na antiga lei  6.019/74.  Já para as prestadoras de

serviço não há a permissão visto que não foi expressamente permitido, bem

como a luz da súmula 331 tal pratica é coibida.

Já  o  segundo  entendimento  utiliza-se  do  §2º  do  art.  4-A  da  Lei

13.439/17 para  justificar  a  aplicação da terceirização irrestrita  prestação de

serviços, in verbis:

§ 2º Não se configura vínculo empregatício entre os trabalhadores, ou
sócios das empresas prestadoras de serviços, qualquer que seja o
seu ramo, e a empresa contratante.

Corroborando  com  o  primeiro  argumento,  o  procurador  federal

procurador  federal  Fernando  Maciel  em  análise  do  PL  4.302/98,  que  deu

origem  à  Lei  nº  13.429/2017,  discorda  da  interpretação  ampla  dada  ao

dispositivo:

Dessa  forma,  considerando  o  silêncio  eloquente  praticado  pelo
legislador ordinário  no PL 4.302/98,  outra  conclusão não pode ser
alcançada senão o fato  de que a subcontratação  de serviços  nas
atividades-fim  da  empresa  contratante  somente  pode  se  dar  no
âmbito  dos  contratos  de  trabalho  temporário,  inexistindo  disciplina
normativa no que tange à possibilidade de a contratação de serviços
de terceiros (terceirização) alcançar as atividades-fim das empresas
tomadoras de serviços.19

.

Da mesma forma que a súmula 331 do TST causava problemas na

identificação do que seria os limites de definição a atividade-fim ou atividade-

meio da empresa tomadora de serviço. A atual legislação também é obscura ao

não apresentar uma fronteira acerca da prestação de serviços. 

Outra  mudança proporcionada pela  nova  lei  é  a  possibilidade de

aumentar  o  tempo  de  duração  do  trabalho  temporário.  Anteriormente  era

permitido um contrato  de 90 dias não prorrogáveis.  Agora será permitida a

19 MACIEL, Fernando. Projeto permite terceirização irrestrita apenas no trabalho temporário.  Revista
Consultor Jurídico. 29 de março de 2017. Disponível em: < http://www.conjur.com.br/2017-mar-29/pl-
permite-terceirizacao-irrestrita-apenas-trabalho-temporario>. Acesso em: abr. 2017 
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contratação de trabalhadores temporários pelo prazo de 180 dias, prorrogáveis

por mais 90 dias.

Assim como no  toyotismo,  a  ampliação  do  prazo  do  contrato  do

trabalho  temporário  pode  ocasionar  ao  trabalhador  o  transtorno  de  ter  que

suportar as alterações de mercado, quando, na verdade, este risco é atribuído

ao  empreendedor.  Ou  seja,  haverá  uma  utilização  irrestrita  do  trabalhador

temporário, sem que seja garantido a este as condições básicas em casos de

dispensa. 

Concernente as prestadora de serviços, salienta-se também que a

nova lei traz a inovação de que apenas pessoas jurídicas poderão exercer este

serviço.  Devendo,  por  conseguinte,  efetuar  o  cadastro  no  Ministério  de

Trabalho e Emprego ou nas juntas comerciais. 

Houve  também  a  revogação  da  vedação  da  utilização  dos

trabalhadores temporários para as atividades rurais. Na redação original da lei

o art. 4º determinava o seguinte:

Art.  4º  -  Compreende-se  como empresa  de  trabalho  temporário  a
pessoa física ou jurídica urbana, cuja atividade consiste em colocar à
disposição  de  outras  empresas,  temporariamente,  trabalhadores,
devidamente qualificados, por elas remunerados e assistidos.

 Já na atual lei, o termo urbana foi reprimido:

Art.  4º  Empresa  de  trabalho  temporário  é  a  pessoa  jurídica,
devidamente registrada no Ministério do Trabalho, responsável pela
colocação  de  trabalhadores  à  disposição  de  outras  empresas
temporariamente.

Esta nova situação pode acarretar em um cenário insalubre para os

empregados do setor rural, em virtude de estarem inseridos em ambientes com

menor fiscalização,  essa nova redação poderá dar  margens para fraudes e

exploração do trabalhador campestre. 

As prestadoras de serviço poderão também contratar trabalhadores

terceirizados de outras empresas, ou seja, haverá uma quarteirização. Esta,
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segundo a nota técnica divulgada pela DIEESE, acarreta uma maior dificuldade

de fiscalização:

[...] a permissão da quarteirização e da subcontratação, inclusive por
PJs, pode levar à fragmentação excessiva dos processos produtivos,
dificultando  a  fiscalização,  pelos  órgãos  governamentais,  do
cumprimento de obrigações fiscais e previdenciárias pelas diversas
prestadoras  de  serviços.  Caso  isso  ocorra,  ficará  comprometido  o
almejado equilíbrio financeiro das contas públicas e da previdência, já
seriamente prejudicado pela queda drástica da arrecadação causada
pela grave recessão que o país atravessa.20.

Ainda no que tange a quarteirização, o presidente da Associação

dos  Magistrados  da  IV  Região,  Rodrigo  Trindade  salienta  os  riscos  da

implantação deste instituto:

[...]  uma  empresa  contratada  para  realizar  serviços  terceirizados
“repasse”  a  integralidade ou  parte  da mesma atividade  para  outra
empresa. A terceirização no Brasil visa essencialmente a redução de
custos  e  cada  intermediário  do  trabalho  tende  a  garantir  sua
lucratividade  a  partir  da  redução  das  despesas  com  seus
funcionários. A Lei n. 13.429/2017 institucionaliza a prática conhecida
por  prejudicar  trabalhadores  a  partir  do  achatamento  de  salário  e
pulverização da referência de empregador21.

O  magistrado  complementa  o  seu  pensamento  enfatizando  os

seguintes percalços:

Havendo  quarteirização  de  serviços,  ou  seja,  a  transferência  da
prestação de serviços contratada para outra empresa (quarteirizada),
empregadora  dos  trabalhadores  prejudicados  por  inadimplemento
trabalhista,  todos  os  beneficiários  da  cadeia  produtiva  respondem
subsidiariamente. Ou seja, empresa tomadora cliente dos serviços e
terceirizada  original  são  responsáveis  subsidiárias  junto  à
quarteirizada22.

20 DIEESE.  Impactos da Lei  13.429/2017 (antigo PL 4.302/1998)  para os trabalhadores:  contrato de
trabalho temporário e terceirização. Nota técnica. São Paulo, n. 175, abr. 2017. Disponível em:
<https://www.dieese.org.br/notatecnica/2017/notaTec175TerceirizacaoTrabalhoTemporario.pdf>.
Acesso em: 08 abr. 2017.

21 TRINDADE,  Rodrigo,  disponível  em:   http://www.amatra4.org.br/publicacoes/artigos/1235-lei-13-
429-de-2017-e-a-intermediacao-de-trabalho-no-brasil-perspectivas-politicas-e-hermeneuticas,  acesso
em 16 de abril de 2017.

22TRINDADE,  Rodrigo,  disponível  em:   http://www.amatra4.org.br/publicacoes/artigos/1235-lei-13-
429-de-2017-e-a-intermediacao-de-trabalho-no-brasil-perspectivas-politicas-e-hermeneuticas,  acesso  em
16 de abril de 2017.
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Ademais,  ressalta-se  que  em  virtude  da  responsabilidade

subsidiaria, a quarteirização pode tornar mais difícil para o trabalhador receber

os direitos e garantias devidos pelos empregadores, visto que neste contexto

irão  figurar  três  devedores,  os  quais  não  poderão  ser  cobrados

simultaneamente.

2.3. Responsabilidade dos Empregadores

A  cerca  da  responsabilidade  das  empresas  ficou  designado  que

estas  responderão  subsidiariamente  pelos  débitos  trabalhistas  e

previdenciários. Na redação inicial da lei nº 6019/74, a responsabilidade das

empresas seria solidaria apenas em caso de falência.

 § 5º A empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas

obrigações  trabalhistas  referentes  ao  período  em  que  ocorrer  a

prestação  de  serviços,  e  o  recolhimento  das  contribuições

previdenciárias observará o disposto no art. 31 da Lei no 8.212, de 24

de julho de 1991. 23 

Coexistirão,  por  conseguinte,  tanto  a  responsabilidade  solidaria

exposta na lei de 74, como a subsidiaria já implantada pela sumula 331 no que

tange aos débitos trabalhistas, e ampliada pela nova lei ao abarcar também as

obrigações previdenciárias. 

Esta  nova  disposição  visa  garantir  uma  maior  cobrança  das

tomadoras  as  empresas  prestadoras  de  serviço,  objetivando  evitar  os

famigerados calotes aos trabalhadores terceirizados pelos patrões diretos.

Concernente  à  questão  dos  pagamentos,  um  dos  temores  dos

terceirizados é calote das empresas prestadoras. 

O  art.  5-A  da  lei  traz  disposições  sobre  a  responsabilidade  da

contratar de garantir um ambiente laboral salubre:

§  3º  É  responsabilidade  da  contratante  garantir  as  condições  de
segurança,  higiene  e  salubridade  dos  trabalhadores,  quando  o
trabalho for realizado em suas dependências ou local  previamente
convencionado em contrato.
 

23 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm#art31
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O entendimento apresentando acima visa prevenir os acidentes de

trabalho que constantemente acontecem com os terceirizados, como já visto

nos números apresentados pela pesquisa da CUT. No que tange o exposto, o

autor Lucas Ferraz ao analisar o dispositivo supracitado, ressaltou que: 

Outro ponto que merece destaque é a obrigação imposta pela Lei
13.429/2017  no  sentido  de  que  caberá  à  contratante  garantir  as
condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores. A
omissão  da  tomadora  dos  serviços  nesse  aspecto  poderá  gerar
acidente de trabalho e, por consequência, obrigação de reparar os
danos  causados  ao  trabalhador,  tanto  no  aspecto  moral  como
material,  com responsabilização solidária, nos termos da legislação
civil.24.

Diferentemente  da  obrigatoriedade  exposta  no  §3º  do  art.  5-A,

salienta-se  que  ficou  a  discricionariedade  do  contratante  fornecer  aos

trabalhadores terceirizados o mesmo tratamento medico e alimentar oferecido

aos trabalhadores diretos.

§ 4ºA contratante  poderá estender  ao  trabalhador  da  empresa  de
prestação de serviços o mesmo atendimento médico, ambulatorial e
de  refeição  destinado  aos  seus  empregados,  existente  nas
dependências da contratante, ou local por ela designado. (grifos da
autora)

2.4. Vetos Presidenciais 

O  presidente  Michel  Temer  sancionou  a  presente  legislação  no

corrente ano, com três ressalvas.

O veto mais significante foi o que proibiu que a duração do contrato

de trabalho temporário  fosse modificada por  meio de acordo ou convenção

coletiva. Com a proibição estabelecida pelo chefe do executivo, os contratos

temporários  terão  180  dias,  prorrogáveis  por  mais  90.  Nas  razões

presidenciais, foi explanado o seguinte:

Não se configura  adequada à possibilidade de alteração do prazo
máximo  do  contrato  de  trabalho  temporário,  de  modo  a  evitar-se
conflito  entre  esse  regime  contratual  e  o  contrato  por  tempo
indeterminado, preservando-se assim a segurança jurídica de ambas
modalidades de contratação.25

24GRASSELLI,  Lucas  Ferraz.  O  que  a  Lei  n.  13.429/2017 dispõe  sobre  a  terceirização?  .  Revista  Jus
Navigandi,  ISSN  1518-4862,  Teresina,  ano  22,  n.  5048,  27  abr.  2017.  Disponível  em:
<https://jus.com.br/artigos/57343>. Acesso em: 1 maio 2017. 

25 Razões  do  veto,  disponível  em:  http://www.planalto.ugov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2017/Msg/VEP-101.htm.
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O art.11º e o art. 12º da lei também foram vetados em virtude de já

existir  disposição  análoga  ao  disposto  na  Lei  Maior,  como  informado  pelo

Planalto Central:

Não há razão lógica ou jurídica para o dispositivo, já que os direitos
elencados nas alíneas 'a' a 'h' estão assegurados na Constituição, em
seu artigo 7º, não se configurando adequada a proposta que admita
limitação a esses direitos, recomendando-se sua manutenção e, por
conseguinte, o veto ao dispositivo sob sanção. Por arrasto, impõe-se
veto ao artigo 11 do projeto de lei. 26.

Outro ponto importante a ser destacado é o paragrafo único do art.

11 da lei 13.429, o qual dispõe o seguinte:

Parágrafo  único.  Será  nula  de  pleno  direito  qualquer  cláusula  de
reserva,  proibindo  a  contratação  do  trabalhador  pela  empresa
tomadora ou cliente ao fim do prazo em que tenha sido colocado à
sua disposição pela empresa de trabalho temporário.

Apesar de não ter sido mencionada nas razões presidências do veto,

a  manutenção  do  parágrafo  único  do  art.  11,  é  essencial  para  que  não

houvesse interpretações dúbias a causa de reserva. Esta se refere à liberdade

do trabalho e a livre iniciativa empresarial, também preceituada na Constituição

Federal. 

26 Razões  do  veto,  disponível  em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2017/Msg/VEP-101.htm.
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3. Divergências Acerca Da Implantação Da Lei 13.429/17

As mudanças que estão ocorrendo no âmbito trabalhista são alvo

tanto  de  elogios,  quanto  de duras  críticas.  Num polo  há  os  defensores da

manutenção  de  reformas  como  a  exposta,  pois  é  necessária  uma

modernização do mercado.  Data vênia,  a  condenação a este projeto busca

enfatizar a possível precarização do trabalho com uma maior flexibilização das

leis protetivas.

Corroborando  com  a  idealização  de  uma  dinâmica  de  mercado

busca-se  uma  contabilidade  variável.  A  desburocratização  do  instituto  da

terceirização acarreta a possibilidade de custos moveis. Mas isso significa que

a descaracterização dos custos fixos para o empregador é a partir do suplicio

do  empregado.  As  instabilidades  do  mercado  serão  suportadas  pelo

trabalhador,  ocasionando  a  perda  da  estabilidade  de  emprego,  como  foi

enfatizado por Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino:

São muitos os argumentos contrários à terceirização, quase sempre
no sentido de que ela viola o núcleo central do contrato de trabalho
regido  pela  CLT,  implicando  redução  dos  direitos  do  empregado
quanto a promoções, salários, fixação na empresa e outras vantagens
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decorrentes de acordo ou convenção coletiva.  Além disso,  é muito
mais  seguro  para  o  trabalhador  ser  empregado  de  uma  grande
empresa  do  que  de  pequenas  empresas  de  duvidosa  idoneidade
econômica.27.

A questão da responsabilidade na nova legislação também divide

opiniões.  A  obrigação  subsidiaria  limita  o  empregado  a  apenas  cobrar  da

empresa tomadora quando exaurir as possibilidades de adimplemento diante

da  contrate.  Já  a  solidaria  disposta  na  redação  inicial  da  lei  6019/74

possibilitava  a  cobrança  tanto  ao  tomador,  quanto  ao  contratante

simultaneamente, mas apenas em casos de falência da empresa prestadora.

Acerca desta situação Sebastiao Oliveira aponta a necessidade da

contratante  fornecer  um ambiente  propicio  ao  desenvolvimento  do trabalho,

bem como de cobrar a empresa prestadora de agir de acordo com as normas

previstas na CLT a fim de não ser responsabilizado:

Quando o empresário transfere a terceiros a execução de parte da
sua  atividade,  deve  atuar  com  bastante  diligência,  escolhendo
criteriosamente  empresas  que  tenham  capacidade  técnica,
econômica e financeira para arcar com os riscos do empreendimento,
sob pena de ficar caracterizada a culpa “in contraendo” ou culpa “in
eligendo”.  Deve  também,  fiscalizar  com  rigor  o  cumprimento  do
contrato  de  prestação  de  serviços  e  a  observância  dos  direitos
trabalhistas  dos  empregados  da  contratada,  especialmente  o
cumprimento  das  normas  de  segurança,  higiene  e  saúde  dos
trabalhadores, para não ver caracterizada, por sua omissão, a culpa
“in vigilando”.28.

Inobstante,  ainda  no  que  concerne  a  responsabilidade  do

empregador,  a  lei  deixa  claro  que  o  tomador  é  obrigado  a  fornecer  um

ambiente salubre ao terceirizado, questão já pacificada diante das normas da

CLT. Ao passo, todavia, que a lei elucida esta questão, deixa ao encargo do

empregador  oferecer  aos  terceirizados  as  mesmas  condições  de  saúde  e

alimentação oferecidas ao empregado direto. Além das questões de segurança

a  serem  consideradas,  com  essa  restrição  os  trabalhadores  terceirizados

podem ser vitimas de preconceito por parte dos demais empregados, situação

esta que já ocorre na esfera trabalhista.

27 PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Manual de Direito do Trabalho - 14. ed. - Rio de Janeiro :
Forense ; São Paulo : MÉTODO, 2010. P. 78.

28 Oliveira, Sebastião Geraldo. Indenização por Acidente do Trabalho ou Doença Ocupacional. 4ª Ed.,
Editora LTr, 2008, p.398
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Outro  aspecto  benéfico  da  nova  lei  é  a  vedação  expressa  à

contratação  de  trabalhadores  temporários  para  substituir  trabalhadores  em

greve.  Tal  proibição  visa  garantir  aos  trabalhadores  grevistas  o  direito  de

manifestação e protesto expressos na Constituição Federal.

Cumpre  destacar  que  entre  os  pontos  positivos  levantados

compreende-se a necessidade de uma legislação reguladora para o instituto da

terceirização.  Com  12,5%  da  força  de  trabalho  empregada  neste  setor,  a

normatização destas relações é imprescindível. Inobstante, a lei 13.429/17 não

é satisfatória neste aspecto, visto que deixa espaços obscuros e lacunosos,

possibilitando a interpretação equivocada de diversos dispositivos. 

A maior critica a nova legislação refere-se à dificuldade implantada

pelo  legislador  a  cerca  da  utilização  irrestrita  da  terceirização.  No  trabalho

temporário  já  era  pacificado  a  possibilidade  de  seu  emprego  em  qualquer

atividade da empresa. A redação legislativa enfatiza o entendimento anterior,

porem, é omissa ao tratar da prestação de serviços, apenas informando que

sua aplicação será para fins determinados e específicos. O jurista Bruno Italo

Pinto, em sua pesquisa sobre o tema, desenvolveu diversos argumentos tanto

a favor, quanto contra a liberação da subcontratação irrestrita.:

Interpretação  lógico-sistemática  da  Lei  6.019/74:  A  partir  da  Lei
13.429/2017,  o  diploma de 1974 passa  a cuidar  de dois  institutos
diferentes:  o  trabalho temporário  e  a  terceirização de serviços.  As
regras aplicáveis a um não se estendem automaticamente ao outro, a
não ser que haja expressa previsão, o que não ocorre em relação ao
art. 9º, §3º, que autoriza a contratação de temporários na atividade-
fim da tomadora apenas no caso do trabalho temporário.29

Já em oposição ao referenciado acima, dispõe que:

Interpretação ampliativa do caput do art. 4º-A da Lei 6.019/74: Para
os  adeptos  da  primeira  corrente,  se  o  artigo  não  restringiu  a
terceirização de serviços à atividade-fim das empresas, não caberia
ao  intérprete  fazê-lo,  de  modo  que  "serviços  determinados  e
específicos" poderiam ser relacionados tanto à "atividade-fim" quanto
à "atividade-meio" da tomadora. Aplica-se, deste modo, a regra de
interpretação espelhada no brocardo jurídico  ubi Lex non distinguit
nec nos distinguere devemus.

29 PINTO, Bruno Ítalo Sousa. A nova lei autoriza realmente terceirização de toda atividade-fim?. Revista
Jus  Navigandi,  ISSN  1518-4862,  Teresina,  ano  22,  n.  5040,  19  abr.  2017.  Disponível  em:
<https://jus.com.br/artigos/57102>. Acesso em: 11 maio 2017.
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Esta situação ocasiona uma insegurança na aplicação do direito, a

qual  poderia  ter  sido  sanada  no  texto  da  lei.  Contudo  caberá  ao  judiciário

brasileiro impor os limites a esta aplicação.

Havendo  a  possibilidade  da  terceirização  da  atividade-fim,  outra

problemática  se  forma.  Esta  decorrente  da  precarização  que  o  trabalhador

terceirizado  esta  inserido.  A  inserção  desse  novo  instituto  deveria  ser

acompanhada de um dispositivo legal claro, conciso e com uma maior proteção

ao trabalhador inserido nesta nova realidade. Lucas Grasselli analisando esta

situação ressalta uma das desvantagens dessa possibilidade:

[...]  se  entender  pela  validade  da  terceirização  da  atividade-fim,  a
empresa terceirizada observará a convenção ou acordo coletivo de
trabalho  de  sua  categoria  econômica,  que  poderá  estabelecer
condições inferiores àquelas estabelecidas nas normas coletivas da
categoria  econômica  da  tomadora  dos  serviços.  Os  trabalhadores
receberão no mínimo o piso salarial estabelecido no acordo coletivo
da terceirizada e não no acordo coletivo da empresa tomadora dos
serviços.30

Antes da introdução da nova lei,  a súmula 331 regia as relações

trabalhistas, e já sofria criticas por ser omissa em diversas questões, como as

definições  de  atividade-fim  e  atividade-meio.  A  lei  13.429/17  faz  crescer  a

duvida em relação a esta dicotomia, gerando insegurança jurídica tanto para os

empregadores, quanto para os empregados. Nesta diapasão, reflete-se que a

aprovação da referida lei foi realizada de forma precipitada. A súplica por uma

regulação na área trabalhista foi atendida de forma a gerar mais conflitos, ao

invés de soluciona-los. 

30 GRASSELLI,  Lucas Ferraz.  O que a Lei  n.  13.429/2017 dispõe sobre a terceirização? .  Revista Jus
Navigandi,  ISSN  1518-4862,  Teresina,  ano  22,  n.  5048,  27  abr.  2017.  Disponível  em:
<https://jus.com.br/artigos/57343>. Acesso em: 09 maio 2017
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4. Conclusão

No decorrer deste estudo foram analisadas as condições precárias a

que são submetidas o empregado indireto, a falta de legislação direcionava o

tomador  a  um caminho  mais  pratico  e  mais  barato,  Para  os  trabalhadores

subcontratados não eram providenciadas as medidas de segurança cabíveis a

prevenção  de  acidente  e  manutenção  de  ambiente  adequado.  Os  números

apresentados  pelo  estudo  da  DIEESE  neste  contexto  são  fatais,  os
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terceirizados, mesmo em menor numero, sofrem bem mais acidentes do que os

profissionais diretos,

Neste  contexto,  a  nova  legislação  surge  implantando  uma  nova

disposição acerca do ambiente de trabalho, este deve ser uniforme para todos

os  trabalhadores,  sejam  diretos  ou  indiretos.  No  entanto,  a  ampliação  da

proteção ao trabalhador  terceirizado não foi  completa,  deixando a cargo do

empregador a extensão das mesmas condições de planos alimentares e de

saúde oferecidas ao trabalhador direto.

A  lei  13.429/17  surge  de  forma  controversa  e  gerando  duvidas

acerca  da  sua  aplicação.  O  principal  obstáculo  a  ser  enfrentado  pelos

julgadores  brasileiros  será  a  lacuna  deixada  pelo  legislador  em  relação  à

possibilidade da prestação de serviços na atividade-fim. Enquanto em relação

ao trabalho terceirizado a lei é expressa ao permitir a aplicação em todas as

suas áreas. Em relação à prestação de serviços o texto legal afirma que esta

devera ser empregada para fins determinados e específicos. 

Esta  nova  redação  causou  divergência  entre  vários  juristas  e

operadores do direito, muitos destes defendem que os termos utilizados pelo

legislador  abarca a atividade-fim da empresa,  a qual  pode ser  determina e

especifica. Justificam ainda que o objetivo deste projeto é modernização das

relações trabalhistas, porquanto, não há vedação ao emprego irrestrito da mão

de obra subcontratada.

A  doutrina  majoritária  defende  que  a  lei  é  clara  ao  coibir  tal

implantação, visto que a triangulação nas relações trabalhistas são exceções, a

regra  é  que  não  existam  intermediários  entre  o  empregado  e  patrão.

Inobstante,  no  espaço  para  duvidas,  como  ressaltado,  há  o  aumento  da

insegurança  jurídica,  portanto,  a  possibilidade  de  proliferação  de  fraudes  e

aumento de causas trabalhistas referentes a este silencio legislativo.

O  clamor  por  regulação  para  os  terceirizados  foi  atendido  de

maneira pífia. Não há nova legislação mudanças essenciais nas condições de

trabalho, foi criada, contudo, uma confusão em relação à implantação da mão

de  obra  terceirizada.  Tal  situação,  inclusive,  já  repercute  no  STF  com  a
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constitucionalidade da lei sendo questionada em virtude  do hiato ocasionado

pela lei no que tange a aplicação da terceirização de forma ampla.

Em relação aos vetos presidenciais, destaca-se a posição do atual

presidente  em  proibir  a  utilização  da  convenção  e  acordos  coletivos  para

determinar os prazos dos contratos de trabalho temporário. Esta decisão foi

essencial  para  evitar  a  criação  de  ciclos  de  trabalhos  temporários  muito

extensos. Ficou designado, portanto, que os trabalhos temporários não podem

ultrapassar o período de 270 dias. Ressalta-se que a este aumento de tempo

do contrato de trabalho já era uma praticada adotada em requisições realizadas

ao Ministério do Trabalho e emprego. 

A  respeito  da  determinação  dos  contratos  entre  as  empresas

tomadoras e contrates serem realizados por pessoas jurídicas com capital e

numero  de  funcionários  específicos,  faz-se  a  ressalva  positiva  de  que  tal

implantação é um avanço para coibir a pejotização dos trabalhadores, os quais

em detrimento do mercado atuam como pessoa jurídica singular. Nesta relação

havia a descaracterização do contrato de trabalho, pois eram formados entre

duas pessoas jurídicas, por conseguinte, o empregado não era regido pelas

normas da CLT. 

Ainda no que tange a precarização doa trabalhadores, foi introduzida

pela  nova  lei  a  quarteirização,  a  qual  permite  que a prestadora  de serviço

subcontrate os seus empregados. Esta situação poder gerar dificuldades de

fiscalização pelos órgãos trabalhistas, como também uma maior dificuldade do

trabalhador receber os seus direitos e garantias.

Uma das maiores defesas da implantação de uma mão de obra mais

desvinculada, é a possibilidade de custos variáveis para empresa. Inobstante,

não  só  os  custos  variam,  mas  também  a  condição  do  empregado.  A

flexibilização das leis trabalhistas incentivam o descarte de trabalhadores, logo,

planos de carreira e aperfeiçoamento são abandonados e dão lugar a uma

busca incessante pelo lucro.

Ademais,  ficou  demostrado  nesta  analise  que  os  trabalhadores

terceirizados sofrem com a desigualdade implantada por este sistema. Estes
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passam mais horas nas empresas, recebem menos e possuem um garantia

mínima de emprego. A nova lei, todavia, não acalmou o anseio tanto do lado a

favor das reformas de ampliação da terceirização, quanto daqueles que urgem

contra  tal  imposição.  De  forma  omissa,  a  norma  em  questão  deixou  de

explicitar pontos essenciais, como a possibilidade ou não da terceirização da

atividade-fim  nas  prestações  de  serviços.  Tal  situação  causou  comoção

nacional,  interpretações  dúbias  e  insegurança.  Nos  moldes  como  a  lei  foi

apresentada,  esperam-se diversos conflitos na ceara trabalhista  para dirimir

esta questão.
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