
LEI 13.467/17: TERCEIRIZAÇÃO IRRESTRITA E A PRECARIZAÇÃO DAS
CONDIÇÕES DE TRABALHO TERCEIRIZADO

Poliany Crevelaro Favarin  1  ; Rodrigo dos Santos Andrade2

1Mestranda do curso de Direitos da Personalidade do Centro Universitário de Maringá - UNICESUMAR.
polianycrevelaro@hotmail.com.

2Mestrando do curso de Direitos da Personalidade do Centro Universitário de Maringá – UNICESUMAR. 
rodrigoandradedireito@ymail.com

RESUMO
O presente tem por escopo analisar a terceirização permanente de forma irrestrita nos termos da Lei  13.467/2017,
aprovada recentemente, e a consequente super precarização das condições de trabalho terceirizadas. A terceirização
tutelada pela Súmula n° 331do Tribunal Superior do Trabalho, voltada a casos específicos, como trabalho temporário,
limpeza e conservação e segurança, aplicada atualmente, já acarretam a precarização das condições de trabalho. A
possibilidade de sua utilização de forma irrestrita, em flagrante desvirtuamento da finalidade do instituto, promoverá uma
precarização ainda maior das condições de trabalho, que hoje já o são. Os trabalhadores terceirizados não possuem
isonomia salarial com os diretamente contratados, estão sujeitos alta rotatividade no emprego, sujeitam-se a jornadas
mais longas, a pulverização sindical, a acidentes e doenças ocupacionais, entre outros. A regulamentação aprovada,
agravará essas condições,  em flagrante desrespeito à dignidade da pessoa humana e ao valor  social  do trabalho,
retirando direitos mínimos assegurados constitucionalmente, promovendo o retrocesso social. Tal instituto objetiva fraude
geral ao sistema jurídico-trabalhista, face à locação de mão-de-obra, com a consequente mercantilização do trabalho
humano.

PALAVRAS-CHAVE: dignidade humana, terceirização irrestrita, precarização, valor social do trabalho. 

1 INTRODUÇÃO

A história dos trabalhadores é marcada pela exploração. As sociedades sempre oprimiam os
trabalhadores, apesar de dependerem diretamente deles para o seu sustento. O marco histórico da
exploração ocorreu durante  a  Revolução  Industrial,  caracterizada pela  opressão  exacerbada  de
homens, mulheres e crianças, sujeitos a péssimas condições de trabalho, delineadas pelas longas
jornadas, salários irrisórios, ambientes de trabalho inóspitos, quente, úmido, insalubres, sujeitos a
doenças e acidentes. 

Atualmente o trabalhador terceirizado está sujeito as mesmas condições degradantes de
trabalho já reiteradas ao longo da história. Seja pela escravidãoou pela subordinação trazida pela
Revolução  Industrial,  os  trabalhadores,  cada  vez  mais  explorados,  formam  a  grande  massa
expropriada do século XXI. A flexibilização das condições de trabalho em favorecimento do capital,
como vem ocorrendo, promove não apenas a redução de direitos, mas por vezes, sua completa
supressão, precarizando-os. 

Flexibilizar  significa diminuir a rigidez. Assim, flexibilizar o ordenamento jurídico trabalhista
tem por escopo reduzir os direitos dos trabalhadores adequando-os ao contexto econômico e social,
mediante  compensações  entre  trabalhadores  e  empregadores.  Todavia,  nota-se  o  flagrante
desvirtuamento do instituto em detrimento do setor econômico. 

Pode-se flexibilizar  os contratos e as condições de trabalho,  dentre elas se enquadra a
terceirização. Admitida pela legislação brasileira em algumas hipóteses especificas nos termos da
Súmula n° 331 do Tribunal Superior do Trabalho, e pela Lei 13.429/17, voltadas a conservação,
limpeza, segurança e trabalho temporário, aplicadas as atividades-meio, e não às atividades-fim,
diferenciações supostamente, já superadas.  

No  entanto,  a  Lei  13.467/2017  promove  mudanças  no  cenário  atual,  regulamentando  a
terceirização permanente de forma irrestrita, possibilitando sua aplicação em todos os setores da
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empresa,  sem  restrições  ou  limites,  deixando  claro  a  distorção  do  instituto  flexibilizador.  A
terceirização como ocorre atualmente, voltada as atividades-meio, já é extremamente prejudicial à
classe trabalhadora. Sua ampliação, nos termos da Lei, será ainda mais nefasta, uma vez que não
garante  direitos  mínimos aos trabalhadores  como a  isonomia  salarial,  a  representação  sindical,
previdência  social,  férias,  segurança,  saúde,  tratando  o  trabalhador  como  uma  mera  peça  do
mercado.

A  terceirização  aprovada  trará  inúmeros  prejuízos  aos  trabalhadores,  à  economia,  e  a
sociedade,  retirando  direitos  dos  trabalhadores  constitucionalmente  assegurados,ferindo  sua
dignidade,  seus  direitos  de  personalidade,  em  flagrante  ofensa  aos  princípios  constitucionais,
promovendo o retrocesso social do direito do trabalho.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O método utilizado para se chegar as considerações propostas pauta-se no lógico-dedutivo,
mediante  de livros que focam o assunto, delimitando sua importância para o contexto. Quanto a
artigos, notícias, emprega-se basicamente o mesmo método, pormeio da análise de casos, que se
apresentam  dentro  de  umcontexto  histórico-cultural,  o  que  necessita  de  umenfoqueparticular  e
distinto do anterior, analisando estudos que demonstram que a terceirização na atividade -meio já
ocasiona inúmeros prejuízos ao trabalhador, de modo que a regulamentação da terceirização de
todas as atividades, sem distinção, causará ainda mais prejuízos ao trabalhador.  

Importante salientar que os métodos de abordagem utilizados não excluem o uso de outros
para  descrever  os  efeitos  da  terceirização  sobre  os  direitos  subjetivos  das  pessoas,  como  por
exemplo o indutivo. 

Objetiva-se dessa forma viabilizar a compreensão da problemática e a construção de um
raciocínio hipotético-dedutivo para que os resultados (terceirização da atividade-fim e a precarização
das concições de trabalho) possam ser analisados e comprovados. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A base do Estado Democrático de Direito,  fundamento da República Federativa do Brasil,
está pautado na valorização da dignidade da pessoa humana, nos termos do artigo 1°, III, elemento
determinante para promoção da inserção social e econômica dos trabalhadores. Dessa forma, o
homem  deve  ser  protegido  em  relação  ao  seu  patrimônio,  ao  seu  contexto  social,  e  em  sua
essência, garantindo direitos mínimos que lhe assegurem a dignidade, representando o trabalho
uma forma de inserção na sociedade, capaz de garantir-lhe o mínimo existencial necessário à sua
existência digna.

Todavia,  o  contexto  econômico  e  social  atual  marcado  pela  crise  econômica,  requer  o
necessário  aperfeiçoamento  dos  modos  de  produção  e  das  relações  de  trabalho,  com  a
consequente alteração do enquadramento jurídico do contrato de prestação de serviços.  Inúmeras
leis e instrumentos normativos surgem nesse contexto para regulamentar o contrato de trabalho, na
tentativa  de “flexibilizar”  o  ordenamento  jurídico  vigente.  Todavia,  se  mal  aplicado,  tal  processo
acarreta  inúmeras  lesões  aos  direitos  de  personalidade  do  trabalhador,  e  a  consequente
precarização das condições de trabalho.

Flexibilizar significa diminuir a rigidez, capacidade de se moldar a diferentes conjunturas, de
se adaptar a diferentes contextos. No ordenamento jurídico trabalhista, tal instituto significa reduzir
os  direitos  dos  trabalhadores  face  a  exploração  do  capital,  como  possível  solução  para  o
enfretamento da crise (CREPALDI, 2003, p. 72). 
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A Constituição Federal de 1988 dispõe sobre a possibilidade de flexibilização nos termos do
art.  7°,  incisos  VI,  XIII  e  XIV,  face  a  redução  salarial,  redução  e  compensação  de  jornada  de
trabalho, e o aumento da jornada em turnos ininterruptos de revezamento (CREPALDI, 2003, p. 73),
mediante  convenção  ou  acordo  coletivo  de  trabalho.  Diante  de  tais  previsões,  a  autêntica
flexibilização, promove um ambiente de compensação dessas perdas, pautando-se em mecanismos
e garantias, conciliando perdas e ganhos.

Todavia,  tal  instituto  não  se  restringea  previsão  constitucional,  garantindo  a  devida
compensação,  ele  vem  sendo  aplicado  de  forma  negativa,  causando  inúmeros  prejuízos  aos
trabalhadores, precarinzando as condições de trabalho como ocorre por exemplo, na terceirização
(SILVA; KURAHASHI, 2009). 

Precarizar significa tornar algo ruim. A precarização no direito do trabalho implica na redução
de  garantias  e  benefícios  dos  trabalhadores,  com  o  consequente  esfacelamento  dos  direitos
trabalhistas.  Nesse  sentido,  Laercio  Lopes  da  Silva  (2015,  p.  112)  dispõe  que  a  precarização
promove impacto negativo ao trabalho e ao próprio trabalhador, ferindo sua dignidade e atingindo
sua  personalidade,  privando-o  de  valores  essenciais  ao  seu  desenvolvimento  humano  e
reconhecimento  profissional,  sujeitando  o  trabalhador  a  ambientes  desfavoráveis  ao  seu
desenvolvimento.

Infinitas são as possibilidades de precarização, podendo as mesmas serem vislumbradas
nos contratos de trabalho, acarretando nas condições ajustadas ou nas condutas empresariais,
redução da remuneração, redução de benefícios e garantias, aumento de acidentes e doenças
decorrente  do  trabalho,  maior  rotatividade  de  trabalhadores,  assédio  moral,  entre  outros.  A
terceirização representa uma delas. 

A terceirização é permitida nos termos da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho,
todavia,  na  prestação de serviços  específicos  voltado a atividades de conservação e  limpeza,
segurança e trabalho temporário, aplicados a atividade meio do tomador de serviços. Tem como
finalidade dinamizar e especializar serviços, através da delegação de atividades que não constituem
o objeto principal da empresa.

Todavia,  a  Lei  13.467/17,  promulgada  e  publicada,  em  vacatio  legis,  desconstrói  o
entendimento sumulado, regulamentando a terceirização de quaisquer atividades, seja ela de meio
ou fim, de forma irrestrita, sem estabelecer garantias ao trabalhador terceirizado. A forma como o
instituto vem sendo aplicado já promove inúmeros desviosnos contratos de trabalho, não garante
isonomia salarial, promove a discriminação no ambiente de trabalho acarretando o assédio moral,
promove o  enfraquecimento  sindical,  sujeita  os  trabalhadores a  longas jornadas,  a  acidentes  e
doenças ocupacionais, entre outros. 

A terceirização irrestrita promoverá precarização exacerbada das condições de trabalho de
todos os terceirizados, reduzindo os trabalhadores a meras peças de mercado, substituíveis, sem
força para lutar pelos seus direitos.

Segundo  dados  do  Dieese  (2017),  em  2014,  existiam  12,5  milhões  de  trabalhadores
terceirizados no Brasil,  número que aumentará com a possibilidade de terceirização de todas as
atividades. Todavia, como imaginar que um hospital terá médicos terceirizados que ganhem menos
que  os  efetivamente  contratados  para  cuidar  de  vidas?  Ou  enfermeiros?  Como  as  escolas
terceirizarão seus professores? Ou como o Estado promoverá a terceirização de policiais? É preciso
estabelecer limites. 

A  precariedade  salarial  presente  na  terceirização  é  absoluta,  uma vez  que  as  empresas
prestadoras  precisam  retirar  o  lucro  de  algum  lugar,  e  o  fazem  reduzindo  os  salários  dos
terceirizados.
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A análise comparativa da remuneração nominal média mostra que, nas atividades tipicamente
terceirizadas, ela é inferior à praticada nas atividades tipicamente contratantes. 
De 2007 a 2014, essa diferença se manteve, em média, entre 23% e 27%. Em dezembro de
2014, a remuneração média nas atividades tipicamente contratantes era de R$ 2.639, enquanto
nas atividades tipicamente terceirizadas era de R$ 2.021 (DIEESE, 2017). 

Além da  discriminação  salarial,  o  terceirizado  sofre  discriminação  moral  no  ambiente  de
trabalho.  Segundo  Laercio  Lopes  da  Silva  (2015,  p.  111-113),  “Inúmeros  são  os  relatos  de
trabalhadores que apontam como o maior prejuízo a perda de autoestima, a situação de verdadeira
exclusão, provenientes da imposição de um estigma de não ser merecedor de formalismo do vínculo
empregatício”. Os trabalhadores diretamente contratados pela empresa excluem de seu convívio os
terceirizados, não se relacionam com os mesmos no próprio ambiente de trabalho, chegando ao
ponto de não os convidam para comemorações da empresa (SILVA, 2015, p. 113).

A terceirização também promove o enfraquecimento sindical. Os trabalhadores terceirizados
não  tem acesso  aos  direitos  sociais  conquistados pela  sua verdadeira  categoria,  pois  não são
inseridos  na  categoria  da  empresa  tomadora,  ou  seja,  não  integram  a  categoria  sindical  dos
trabalhadores que possuem contratos direto com a empresa tomadora, são inseridos no sindicato da
empresa prestadora, ainda que em ramo diverso da tomadora (COUTINHO, 2015, p. 122).

Da mesma forma, segundo dados do Dieese (2017), as jornadas de trabalho dos terceirizados
são  mais  longas,  “Em relação  a  jornada  de  trabalho,  observa-se  que  85,9% dos  vínculos  nas
atividades  tipicamente  terceirizadas  possuem  jornada  contratada  na  faixa  de  41  a  44  horas
semanais contra 61,6% nas atividades tipicamente contratantes”.

Um outro agravante nesse contexto  precarizador,  relaciona-se aos acidentes  de trabalho.
Segundo  Sérgio  Pinto  Martins  (2012,  p.  35),  que  as  empresas  terceirizadas  apresentam maior
número de acidentes do trabalho.  Diversas empresas tomadoras ignoram a necessária proteção à
sua saúde e segurança no ambiente de trabalho, ferindo sua dignidade, causando prejuízos a vida
do trabalhador.  

A alta taxa de mortalidade dos trabalhadores terceirizados demonstra, sem subterfúgios, quão
perigoso é o ambiente de trabalho por eles frequentado, cuja saída diária de casa para garantir
a subsistência familiar resulta no enfrentamento de uma “guerra civil” (grifo nosso), deixando
pelo caminho, sequelados, multilados, mortos e muitos traumas familiares (COUTINHO, 2015,
p. 194). 

Diante de tais informações, é inegável que a terceirização como ocorre hoje já precariza as
condições  de  trabalho,  agravadas  com a  implantação  da  terceirização  sem limites.  A  empresa
interposta/prestadora precisa obter lucro e reduzir os custos, e quem paga a conta é o trabalhador
(CASTRO, 2014, p. 118).

Portanto, a previsão normativa que amplia a possibilidade de terceirização sem estabelecer
limites, promove a exploração predatória, trazendo inúmeros prejuízos a vida do trabalhador, uma
vez que amplia as possibilidades de terceirização, mas não garante direitos mínimos como isonomia
salarial, representação sindical, previdência social, férias, segurança, saúde. O trabalhador é tratado
como  uma  mera  peça  do  mercado,  ferindo  sua  dignidade,  seus  direitos  de  personalidade,
contrariando o valor social do trabalho e princípios constitucionais, base do ordenamento jurídico
brasileiro. 
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4 CONCLUSÃO

Os  interesses  econômicos  desmedidos  se  sobrepõem  aos  direitos  sociais  históricos.A
precariedade  se  inscreve  num  modo  de  dominação,  promovendo  a  ruptura  com  o  modelo  de
trabalho tradicional, tutelado pela Consolidação das Leis do Trabalho, Constituição Federal e Leis
esparsas. A terceirização nas atividades finalísticas deve ser rechaçada, uma vez que sujeita os
trabalhadores a condições de trabalho degradantes,  análogas a de escravo,  retirando direitos e
ferindo os direitos de personalidade do trabalhador. O direito do trabalhador não tem culpa da crise
econômica, mas a alta cargas tributária que pesa sobre o empregador e a má administração, sim. 

A  terceirização,  nos  termos  da  Súmula  331,  já  é  aplicada  de  forma  precarizante,  a
implementação da terceirização em todos os setores da economia, vai agravar referidas condições,
tratando o trabalhador como mero objeto do mercado. Se em razão da crise, mudanças devem ser
realizadas, certamente não é o trabalhador que deve arcar com os prejuízos. A deformação dos
direitos dos trabalhadores não irá promover o progresso econômico, mas a reorganização das altas
cargas tributárias incidente sobre os empregadores e a gestão de tributos pegos pelos contribuintes,
sim. 
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