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ANÁLISE DA TERCERIZAÇÃO E SUAS CONSEQUÊNCIAS  

 

 

Camila Gomes Davina 

 

RESUMO 

 

O objetivo desta pesquisa é apresentar uma análise sobre a Terceirização e suas consequências 

no Direito do Trabalho atual, abordando os principais conceitos acerca do direito do trabalho, 

lei de terceirização e trabalho temporário. O principal assunto deste artigo é sobre o impacto 

que a nova Lei de Terceirização causou no mundo jurídico, pois ela deu nova redação a lei n. 

6019 de 1974, causando inúmeras mudanças acerca da intermediação da mão-de-obra, por 

exemplo, autorizando a terceirização de atividade-fim com respaldo na Súmula 331 do TST.  

Inicialmente, foi introduzido estudo acerca do Direito do Trabalho e sua evolução histórica, 

pois tem muita ligação com o tema e graças a modernização desse ramo do Direito. Graças a 

Revolução Industrial houve a consagração de pactos laborais, que trouxe nos dias atuais novo 

tipo de contratação denominada como triangular. Concluímos com a pesquisa que, a Lei n. 

13.429 de 2017 é muito vantajosa para o mercado de trabalho, se obedecidas todos os meios 

legais para seu funcionamento, com base nela tanto trabalho temporário e trabalho 

terceirizado são admitidos na atividade-fim. 

 

Palavras-chave: Direito do trabalho. Terceirização. Trabalho temporário.  

 

 

ANALYSIS OF THE OUTSOURCING AND ITS CONSEQUENCES 

 

ABSTRACT 

  

The objective of this research is to present an analysis about Outsourcing and its 

consequences in current Labor Law, addressing the main concepts about labor law, 

outsourcing law and temporary work. The main subject of this article on the impact that the 

new Law of Outsourcing has caused in the legal world, since it has new wording in law n. 

6019 of 1974, causing numerous changes on the intermediation of the workforce, for 

example, authorizing an end-of-activity outsourcing with support in the TST Precedent 331. 

Initially, a study on Labor Law and its historical evolution was introduced, since it has a lot of 

connection with the theme and thanks to the modernization of this branch of Law. Thanks to 

the Industrial Revolution there was the consecration of labor pacts, which brought in the 

present day a new type of contracting denominated as triangular. We conclude with the 

research that, Law no. 13,429 of 2017 is very advantageous for the labor market, if all legal 

means for its operation are obeyed, based on it both temporary work and outsourced work are 

admitted to the final activity. 

  

Keywords: Labor law. Outsourcing. Temporary job. 
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INTRODUÇÃO  

  

No dia 23 de Março de 2017 foi sancionada na Câmara dos Deputados a Lei n.º 

13.429 batizada como Lei de Terceirização. Graças a ela, o escopo desse artigo é fazer uma 

análise do seu diploma normativo, pois esta deu nova redação à lei de Trabalho Temporário. 

O objetivo principal é avaliar as mudanças no ramo do Direito do trabalho, conjuntamente 

com a nova edição da Súmula 331 do TST. 

Quanto à organização do trabalho, no primeiro momento, o artigo trata do conceito 

de Direito do Trabalho, ramo pelo qual tutela e assegura todos os direitos dos trabalhadores, 

surgindo graças a Revolução Industrial no século XVIII, porque foi uma época de grande 

exploração de mão-de-obra nas indústrias de máquinas a vapor. Na sequência, foi realizado o 

estudo acerca da natureza jurídica, passando por todas as correntes doutrinárias existentes, até 

se chegar à ideia de que a natureza jurídica é de Direito Privado, cujas relações são realizadas 

por particulares de forma imediata, mas que não deixam de abrir brecha para uma intervenção 

mínima do Estado. Em razão deste último fator, atualmente é muito difícil diferenciar o ramo 

privado do público, onde o poder estatal nunca deixa de estar presente, motivo pelo qual 

ambos estejam entrelaçados, até porque é dever do Estado zelar pelos seus entes. A pesquisa 

histórica nesse primeiro momento foi baseada no desenvolvimento do Capitalismo, porque o 

Direito do Trabalho é um de seus produtos. De seu “nascimento”, surgiram as relações de 

empregado e com o passar do tempo, para evitar que existisse trabalho forçado, esse ramo do 

direito triunfou.      

A segunda parte da pesquisa aborda o tema principal, não sem desenvolver um breve 

estudo sobre o Direito do Trabalho e sobre terceirização, dada a relação de implicação. Este 

capítulo começa abordando a história da terceirização, fenômeno relativamente novo, 

inclusive para o mundo jurídico, pois tomou forma nos últimos anos, motivo pelo qual, por 

muito tempo, só havia terceirização em poucas atividades. Por muito tempo, só se permitia a 

terceirização em atividades de subempreiteira, previsto no art. 455 da CLT, mas graças ao 

avanço do mercado de trabalho e o surgimento de novas tecnologias a terceirização começou 

a prosperar para outras áreas, como, por exemplo, no serviço de vigilância, limpeza e 

atividade de conservação (advento da Súmula 256 do TST). Este tema foi muito discutido, 

porque foi cancelada a Súmula 256 e editada para a Súmula 331 do TST, para que houvesse 

solução do problema jurídico referente à fraude na terceirização e possibilidade de terceirizar 

atividade-fim. O inciso IV desta súmula, esclareceu esta situação, de modo que não pode 

existir subordinação direta e pessoalidade na contratação de serviço terceirizado, salvo em 
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caso de trabalho temporário. O empregador terceirizado só pode receber ordem do seu 

verdadeiro empregador, ou seja, a empresa intermediadora de mão-de-obra. 

Solucionado o conflito, com base no estudo da lei n.º 13.429-17, na antiga lei de 

trabalho temporário mais a Súmula 331 do TST, inquietou-nos a uma grande discussão acerca 

da terceirização na atividade-fim ser lícita ou não. Porém, sem um estudo aprofundando da 

Súmula 331 do TST e jurisprudências que ampliem a compreensão do tema, a discussão não 

seria solucionada. A pesquisa demonstrou que o que gera ilicitude não é o serviço em si, mas 

sim a forma de contratação.   
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1.  DO DIREITO DO TRABALHO  

 

1.1. CONCEITO 

 

Inicialmente, o Direto do Trabalho foi conceituado de diversas formas: Legislação 

industrial, Legislação operária, Legislação trabalhista e Legislação social. Tais denominações 

vieram para justificar o conjunto de leis esparsas, quando desertas de própria autonomia. 

Então, no momento da real aplicabilidade dessas normas no ordenamento jurídico brasileiro 

pátrio com princípios constitucionais e regras próprias, finalmente triunfou para Direito do 

Trabalho (BARROS, 2007, p, 88). 

O Direto do Trabalho tem finalidade de tutelar e preservar a dignidade do ser 

humano como trabalhador, de modo que, atualmente, os sujeitos que figuram suas relações 

jurídicas limitam seus direitos como domésticos, urbanos e rurais, ou subordinado ou 

dependente (NASCIMENTO, 2008, p. 4). 

Essa denominação alcançada entre os doutrinadores é criticada por outros autores, 

dada a sua amplitude, uma vez que este ramo do Direito tutela no seu diploma jurídico apenas 

sobre os que fazem pacto laboral de forma subordinada (BARROS, 2007, p. 89). 

Com base na doutrina jurídica, afirma-se haver três categorias que conceituam o 

Direito do Trabalho como objetivas, subjetivas ou mistas. Os que pertencem à categoria 

objetivista, conceituam prestação de trabalho subordinado como objeto do contrato laboral, 

acerca de princípios e normas jurídicas, ou seja, ramo do direito que tem como escopo as 

relações de trabalho subordinado. Os subjetivistas entendem esse ramo do Direito a partir do 

empregado como pessoa hipossuficiente, portanto, sujeito vulnerável economicamente na 

relação jurídica tutelado pelas normas trabalhistas. Por fim, o conceito misto haverá uma 

harmonia entre as partes no contrato de trabalho (empregador e empregado), com o objetivo 

de resguardar e normatizar o meio de trabalho. (BARROS, 2007, p. 89) 

Superado o conceito do Direito do trabalho, conclui-se que é um conjunto de normas 

jurídicas especializadas em cuidar dos empregados e empregadores em suas relações, mais 

especificamente do primeiro na categoria de trabalhador (SANTOS, 2002, p.6).   
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1.2 NATUREZA JURIDICA 

  

A natureza jurídica do Direito do Trabalho enquadra-se no Direito Privado, visto que 

nasceu da abrangência romana civil locatio condutio operarum, ou seja, locação de mão de 

obra, porque envolve, muitas das vezes, dois sujeitos particulares (BASILE, 2012, passim).  

Ainda que sua natureza seja privada, é um ramo do direito disciplinado por diplomas 

jurídicos, isso implica dizer cláusulas normativas mínimas prevista por lei, que impõem uma 

intervenção do Estado nas relações particulares. Isso não afeta a característica da natureza 

jurídica ser de Direito privado, pois outros ramos do direito também demonstram uma 

intervenção mínima do Estado e não deixam de ser de natureza privada como, por exemplo, o 

direito do consumidor, o direito de família, seguros e etc. (CASSAR, 2008, p. 12). 

Entretanto, há outras correntes doutrinárias acerca do tema que disciplinam o Direito 

do Trabalho, estabelecendo sua natureza jurídica como não sendo somente privada. Existe 

uma divisão com diversos nomes (NASCIMENTO, 2008. p. 240), sobre quais tratamos a 

seguir. 

 

1.2.1 Direito Público  

 

Muitos doutrinadores apoiam o Direito do Trabalho como ramo do Direito Público, 

pois sua classificação decorre, inicialmente, de um caráter estatutário. O direito trabalhista é 

formado por leis que não configuram uma liberdade das partes envolvidas. Isto quer dizer que 

os sujeitos da relação jurídica devem obedecer o que está previsto no ordenamento jurídico 

brasileiro, deixando sem autonomia as partes contratantes. (NASCIMENTO, 2008, pag. 240). 

Um exemplo é a relação do funcionário público e a Administração pública. Estes são 

regidos por um estatuto chamado de Estatuto dos Funcionários Públicos da União, pelo qual 

não haverá discussões acerca de cláusulas entre empregado e empregador, porque o que deve 

ser obedecido já está previsto em lei anterior. Com base no pensamento de Amauri Mascaro 

Nascimento, (NASCIMENTO, 2008, pag. 240): “Um segundo argumento é o de que o direito 

do trabalho apresentar normas de caráter administrativo, como tal consideradas as relativas á 

higiene e segurança do trabalho, previdência social, fiscalização e direito sindical”.  

Assim, os doutrinadores que acreditam no Direito do Trabalho como público, 

afirmam que: 

Os que sustentam enquadrar-se o Direito do Trabalho no direito público 

utilizam-se do argumento de ter sido ele fruto do intervencionismo estatal nas 
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relações de trabalho, quer no tocante ao conteúdo de suas normas, 

predominantemente imperativas, quer no tocante á fiscalização do seu 

comprimento, feita pelo Ministério do Trabalho, que é um órgão de 

administração. (BARROS, 2007, pag. 95).  

 

Porém, há um desacordo em relação a esta corrente, porque os doutrinadores não 

entraram em um consenso quanto se tratar de seara do público ou privado, o que não facilita a 

finalidade pretendida deste pensamento para sua distinção de pensamento.  

 

1.2.2 Direito Privado 

 

Para esta corrente, o Direito do Trabalho é ramo do Direito Privado, porque surge 

historicamente do Direito Civil. (NASCIMENTO, 2008, pag. 241).  

O Direito do Trabalho advém do Direito Civil e o contrato de trabalho da locação de 

serviços do Código Civil brasileiro, de modo que a intervenção do Estado não afasta a 

eficácia da natureza jurídica privada. Há muitos outros ramos do direito que também são de 

natureza privada, como, por exemplo, o direito de família, direito do consumidor  etc.  Além 

do mais, o direito privado corresponde ao contrato individual do trabalho, que doutrinadores 

renomados defendem essa classificação de natureza jurídica, como o Ludovico Barassi. 

(BARROS, 2007, pag. 95).  

Conclui-se então, que a natureza jurídica do Direito do Trabalho é de direito privado, 

visto que:  

O direito do trabalho é portanto ramo do direito privado, porque regula 

interesse imediato dos particulares, é pluricentrico, e tanto a convenção 

coletiva de trabalho e contrato individual não se desvincularam do âmbito do 

direito privado (NASCIMENTO, 2008, p. 246).  

 

Em virtude do que foi mencionado, essa corrente é majoritária, porque não resta 

dúvidas acerca da natureza jurídica do Direito do Trabalho ser de direito privado.    

  

1.2.3 Direito Misto 

 

O Direito do Trabalho é misto de acordo com essa corrente, porque existe uma 

mistura do direito público com o direito privado de forma que ambos correm lado a lado. Esta 

corrente é disciplinada pelo estudo do dualismo normativo, procurando estabelecer que a 

figura pública vem para resguardar a tutela administrativa dos trabalhadores (fiscalizada pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego). Ao mesmo tempo, existiriam normas de caráter privado, 
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que são as convenções coletiva de trabalho e o contrato de trabalho. (NASCIMENTO, 2008, 

pag. 242).  

 Os doutrinadores favoráveis a essa corrente discutem sobre o Direito do Trabalho ser 

um conjugado de normas mistas, porque em determinada situação ele entende ser privado e 

em outra situação ser público, com fundamento nesse pensando vem a Alice Monteiros de 

Barros dizer que (BARROS, 2007, pag.96): “[...] E assim, estão presentes no Direito do 

Trabalho tanto o direito privado como o direito Público, em uma situação de mescla 

indissolúvel. “  

De acordo com estudos doutrinários, essa corrente ainda também não é vista como a 

unanime entre as outras correntes estudadas, para que enseje a natureza jurídica do Direito do 

Trabalho. 

   

1.2.4 Direito Social 

 

O Direito Social é o modo pelo qual o homem é integrante da sociedade, afim de 

criar normas jurídicas dele para com a sociedade. “A sociedade é vista como devedora de 

obrigações para com o homem” (NASCIMENTO, 2008, p. 243). 

Na mesma corrente, é apontado que o direito vai além do público e privado. Haverá 

tertius genus (NASCIMENTO, 2008, pag. 243). Como mencionado anteriormente, o Direito 

Social é aquele que protege o homem como um indivíduo hipossuficiente. (BARROS, 2007, 

pag. 96).  

Percebe-se que independente da natureza jurídica que esse ramo do direito possua, a 

sua função sempre será de tutelar o trabalhador, mas essa corrente contrapõem dizendo que o 

Direito do Trabalho se preocupa com os valores sociais, levando a acreditar que, em sua obra 

Curso do Direito do Trabalho, a doutrinadora Alice Monteiro de Barros escreve que: “[...] o 

Direito do Trabalho visa á realização de valores sociais, não econômicos com o objetivo de 

preservar um valor universal, que é a dignidade humana “. (BARROS, 2007, pag. 96).  

Dessa forma, essa corrente enfatiza que o homem é visto pela sociedade como um 

indivíduo frágil que precisa de total proteção, por isso o direito social comtempla o direito 

para que assegure juridicamente o indivíduo. 
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1.2.5 Direito Unitário 

 

O Direito unitário é o estudo do monismo jurídico, pois esta corrente determina que 

as leis do direito público e privado estariam entrelaçadas. Trata-se de uma corrente criada por 

Evaristo de Moraes Filho, distinguindo-se da corrente do direito misto, porque nela o direito 

público e privado correm juntos, enquanto no direito unitário há uma fusão dessas normas 

jurídicas.  

Para os juristas alemães essa teoria de concepção unitária, explica que o Direito do 

trabalho envolve normas individuas e sócias, (BARROS, 2007, p. 96). 

Descreve a doutora Alice Monteiros de Barros: 

[...] Surge a corrente que situa o Direito do Trabalho como um direito unitário, 

fruto de estudos juristas alemães, para os quais o trabalho não corresponde 

apenas a uma relação individual, mas também a uma relação social. 

(BARROS, 2007, p. 96) 

Conclui-se que diferenciar o direito privado do direito público em matéria de 

natureza jurídica do Direito do Trabalho não é muito simples, por isso é necessário o estudo 

acerta de várias correntes jurídicas. Atualmente esses dois ramos do Direito estão muito 

entrelaçados, porque mesmo em relações entre particulares é necessário uma intervenção 

mínima do Estado, afinal é dever do Estado assegurar direitos e impor deveres. Dado ao 

exposto, a natureza jurídica é portanto ramo do Direito Privado, após fazer análise de todas 

essas correntes acerca da matéria. 

 

1.3 EVOLUÇÃO HISTORICA DO DIREITO DO TRABALHO NO BRASIL 

  

O Direito do Trabalho é consequência do capitalismo, que cresceu 

incontrolavelmente em decorrência das relações de emprego que surgem com a Revolução 

Industrial. A partir desse momento, o trabalho humano torna-se extremamente explorado, 

pois, com o surgimento de inúmeras maquinas que mecanizaram o trabalho, houve o aumento 

da demanda por mão de obra para a prestação de serviços de forma mais acessível e barata, a 

fim de que qualquer pessoa pudesse trabalhar como “operário” sem a necessidade de 

exigência técnica aprofundada. O poder de barganha dos trabalhadores nesse período era bom, 

visto que muitas pessoas entraram no mercado de trabalho (CASSAR, 2008, p. 13).  

Mas não houve influências somente da Revolução Industrial ocorrida no século 

XVIII. O surgimento desse ramo do Direito flexibiliza as relações socioeconômicas, culturais 
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e políticas para moldar a sociedade, evitando que existisse trabalho de forma não civilizada e 

livre. 

Sendo assim, de acordo com Mauricio Godinho Delgado (DELGADO, 2014, p. 86): 

 

Qual a categoria central do Direito do Trabalho, a categoria sem a qual esse 

ramo jurídico especializado não existiria? Obviamente, esta está falando do 

trabalho subordinado, mais propriamente da relação empregatícia. O núcleo 

fundamental do Direito do Trabalho situa-se, sem dúvida, na ralação 

empregatícia do trabalho, construindo-se em torno dessa relação jurídica 

especifica todo o universo de institutos, princípios e regras características a 

especifico ramo jurídico.  

 

O trabalho subordinado evoluiu, assim, para que não existisse relações jurídicas de 

trabalho escravo e servil, cuja subordinação procede da natureza jurídica do contrato de 

trabalho, do qual é extraído as formas de realização do serviço. Esse pressuposto histórico é 

notório na Idade Moderna, de modo que, é na Revolução Industrial que a relação de emprego 

se torna forte e fundamental para sociedade, porque a vinculação de trabalho será livre 

juridicamente e os meios de produção não utilizarão trabalho forçado. 

Seguindo nessa mesma linha de pensamento, entende-se que o Direito do Trabalho é 

produto cultural do século XIX e das transformações econômico-sociais e políticas desse 

momento (DELGADO, 2014, p. 87). 

No Brasil, o Direito do Trabalho ganha contornos após o fim da escravidão, 

momento que ensejou o surgimento do trabalho subordinado. Antes de 1888 não existia 

qualquer tipo de relação empregatícia porque, nesse período, havia apenas uma economia 

especificamente rural de trabalho escravo, ou seja, a tutela desse ramo do Direito começa a 

florescer no final do século XIX (DELGADO, 2014, p.107).  

O primeiro texto normativo que disciplinou o Direito do Trabalho, foi a Constituição 

1934. Ela cuidava dos aspectos relevantes desse ramo, por exemplo, o salário mínimo, 

liberdade sindical, férias remuneradas e jornada de trabalho. Com o passar dos anos, surgiu a 

consolidação das Leis do Trabalho, mais conhecida como a CLT no ano de 1943. A CLT 

juntou muitas leis que estavam espalhadas no ordenamento jurídico brasileiro, a partir disso 

houve uma consolidação em um diploma jurídico único.  

 Anteriormente, a chamada Lei Áurea foi o ponto inicial da história da norma 

jus trabalhista, criando um parâmetro fundamental de hipóteses para acabar com a escravidão 

e criar novo ramo do direito especializado (DELGADO, 2014, p. 106). 
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 Em um salto significativo, no ano de 1988 foi criada a Constituição que hoje é 

vigente, disciplinando, também, os direitos trabalhistas previstos nos artigos 7 a 11. Tais 

direitos são tutelados como direito social, os quais fazem parte dos direitos fundamentais, que 

passaram a ser conhecidos como “CLT constitucional”. Muitas regras foram criadas antes da 

atual Constituição Federal, por isso esta ajudou a estruturar as relações de emprego no Brasil, 

melhorando as formas de negociações com escopo de flexibilizar os contratos de trabalho, 

pois a CLT, em seus dispositivos, não se apresenta maleável em face das negociações. No 

artigo 7, inciso VI da Constituição Federal, é previsto, por exemplo, que a redução salarial 

pode ser feita mediante negociação coletiva, dispositivo pelo qual explica a linha de 

raciocínio que vem sendo seguida, pois é uma norma de maior hierarquia em relação às leis 

ordinárias (ALEXANDRINO, PAULO. 2010, p. 5-7). 

 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 

que visem à melhoria de sua condição social: 

VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou 

acordo coletivo; (CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 88). 

 

Logo, a Constituição Federal trouxe amparo ao Direito do Trabalho, flexibilizando as 

relações de labuta, pois a CLT é mais antiga que a Constituição, fato que deixava as relações 

entre empregado e empregador muito enrijecidas. Por isso, o artigo mencionado acima deixa 

disciplinado que até mesmo o salário pode ser alterado mediante acordo entre as partes ou 

convenção coletiva. 

 

2. TERCERIZAÇÃO NO DIREITO DO TRABALHO 

 

2.1 HISTORIA DA TERCERIZAÇÃO 

 

A terceirização é um ramo do Direito do Trabalho relativamente novo no país, 

criando forma apenas nas últimas três décadas. Segundo Mauricio Godinho Delgado 

(DELGADO, 2014, p. 452): 

 

A expressão terceirização resulta de neologismo oriundo da palavra terceiro, 

compreendido como intermediário e interveniente. Não se trata, 

seguramente, de terceiro, no sentido jurídico, como aquele que é estranho a 

certa relação jurídica entre duas ou mais partes. O neologismo foi construído 

pela área de administração de empresas, fora da cultura do Direito, visando 
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enfatizar a descentralização empresarial de atividades para outrem, um 

terceiro á empresa. 

 

Durante muito tempo, a única hipótese de terceirização disciplinada na CLT, 

especificamente no artigo 455, era a subempreitada, mas este fenômeno foi ampliado com o 

advento das leis n.º 6.019-74, que é a Lei de Trabalho Temporário, e a n.º 7.102-83, Lei de 

Vigilante. Por isso, surgiu a Súmula 256 do TST. Mas a Constituição de 1988 proibiu a 

terceirização quando houvesse o vínculo empregatício com a Administração Pública. O artigo 

37, inciso II, prevê que para existir vínculo laboral com esse ente público é necessário 

aprovação em concursos públicos, 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte:   

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 

em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 

natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 

ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre 

nomeação e exoneração; (CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988). 

 

No ano de 1993, a Súmula 256 do TST foi cancelada e uma nova fora editada, pois a 

globalização e as indigências de redução de custos refletiram nas relações de trabalho e nas 

jurisprudências. Com a nova Súmula 331 do TST, abre-se um leque de pressuposições de 

terceirização como, por exemplo, a atividade de limpeza ou atividade de conservação, o que 

significa dizer: todos os serviços de atividade-meio da empresa tomadora serão incluídos, 

desde que não exista pessoalidade e subordinação com empresa cliente (tomadora). A partir 

disso, houve uma modificação no inciso IV desta súmula que, com escopo de ensejar 

responsabilidade, subsidiaria a empresa tomadora de serviço quando do inadimplemento das 

obrigações trabalhistas (CASSAR, 2008, p. 501-505). 

 

Súmula nº 331 do TST: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

LEGALIDADE (nova redação do item IV e inseridos os itens V e VI à 

redação) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011  

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 



15 

 

 

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. 

(TST).  

 

 

Por todos esses aspectos, o Tribunal Superior do Trabalho consagrou a Súmula 331, 

modificando alguns pontos da Súmula 256 para não precisar criar uma nova. Assim, o Brasil 

adotou a terceirização, podendo realizar outro tipos de contratação, como a do tema exposto 

nesse artigo, que visa a contratação de terceiros para realizar serviços de todo tipo, até mesmo 

aqueles que não seja a atividade principal da empresa. 

 

  2.2 CONCEITO 

 

Terceirização é uma forma de contratação que vai possibilitar uma empresa prestar 

serviços de mão de obra para outra empresa cliente (tomadora) de atividades específicas. 

Essas atividades específicas na maioria das vezes não são o objeto principal da empresa, ou 

seja, são as atividades-meio (MARTINS, 2017, p. 31). No entanto, a terceirização não tem 

previsão legal até o momento, por isso diversos doutrinadores a definem para ajudar 

compreender o seu conceito. Sergio Pinto Martins, em sua obra, discorre sobre a terceirização 

como se tratando de uma parceria com objetivo comum de aperfeiçoamento do trabalho: 

 

[...] É também uma forma de parceria, de objetivo comum, implicando ajuda 

mutua e complementariedade. O objetivo comum diz respeito á qualidade 

dos serviços para colocá-lo no mercado. A complementariedade significa a 

ajuda de terceiro para aperfeiçoar determinada situação que o terceirizador 

não tem condições ou não quer fazer. (MARTINS, 2017, p.32). 

  

Por fim, o fenômeno terceirização também pode ser denominado como uma relação 

triangular, com um contrato de trabalho bilateral. Os sujeitos dessa relação: é o empregado 

terceirizado, a empresa cliente (tomadora de serviço) e a empresa prestadora de serviço 
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(intermediadora de mão-de-obra), visto que haverá pacto laboral somente entre empregador e 

empregado.  

 

2.3 NATUREZA JURIDICA  

  

A natureza jurídica da Terceirização será sempre do contrato utilizado. Por isso, ao 

estudar sua natureza jurídica é difícil constata-la de imediato, pois vai depender em que 

espécie a terceirização estará sendo empregada, existindo inúmeros contratos diferenciados.  

Assim, na maioria dos casos sua natureza jurídica é o de contrato da prestação de 

serviço, de modo que a terceirização é contemplada pela gestão de mão de obra (MARTINS, 

2017, p. 33). 

De acordo com Sergio Pinto Martins, em sua obra doutrinária atualizada 

Terceirização no Direito do trabalho: 

Dependendo da hipótese em que a terceirização for utilizada, haverá 

elementos de vários contratados, sejam eles nominados ou inominados. Assim, 

poderá haver a combinação de elementos de vários contratos distintos: de 

fornecimento de bens ou serviços; de empreitada, em que o que interessa é o 

resultado; de franquia; de locação de serviços, em que o que importa é a 

atividade e não o resultado; de concessão; de consorcio; de tecnologia, know-

how, com transferência da propriedade industrial, com inventos formulas etc. 

A natureza jurídica será a do contrato utilizado ou a combinação de vários 

deles. (MARTINS, 2017, pag. 33).  

 

Portanto, pode ser utilizado inúmeros tipos de contrato de trabalhos em várias 

hipóteses de terceirização, para daí sim distinguir a sua natureza jurídica. Como a 

terceirização tem sempre o intuito de intermediação de mão-de-obra, e em caso de dúvidas 

sobre sua natureza jurídica para fins de estudos cientifico, é confiável concluir que sua 

natureza jurídica é de contrato de prestação de serviço com exposto anteriormente.   

 

2.4 A LEI DE TERCERIZAÇÃO 

  

No dia 23 de Março de 2017 houve aprovação da Lei 13.429 na Câmara dos 

Deputados. Ela passou a tratar não só da terceirização, mas também do trabalho temporário, 

que ganhou nova redação com seu surgimento. 

De acordo com o artigo 5.º da Lei n.º 13.429, a empresa que presta serviços a 

terceiros nunca será pessoa física, porque a lei obriga que seja pessoa jurídica de direito 

privado e nunca de direito público. A lei não prevê diferenças entre atividade meio e atividade 
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fim, permitindo, assim, terceirização na atividade-fim também, desde que não seja serviços 

gerais, ou seja, eles devem ser específicos para não causar problemas com a amplitude da 

palavra serviço. (MARTINS, 2017, pag. 181).  

A lei autoriza a empresa prestadora a subcontratar as demais empresas, de modo que 

o empregado terá vínculo com a empresa que presta serviços, que é quem exerce o poder de 

ordenar quais serviços devem ser realizados e também de direção, mesmo que o empregado 

preste serviço a empresa cliente (tomadora). O vínculo empregatício existente é apenas entre 

o empregado terceirizado e a empresa prestadora, com fulcro no artigo 10 da Lei 13.429-

2017, por isso haverá subordinação direta com a empresa intermediadora de mão-de-obra, 

caso contrário, ocorrerá fraude, conforme resguarda o artigo 9.º da CLT. (MARTINS, 2017, 

pag. 182).  

O artigo 6.º da Lei de Terceirização prevê todos os requisitos para o funcionamento e 

registro da empresa intermediadora de mão de obra. O artigo 9.º desta mesma lei disciplina os 

requisitos do contrato, que ficaram à disposição das autoridades fiscalizadoras. Com as 

palavras de Sergio Pinto Martins: 

 

São requisitos para funcionamento da empresa de prestação de serviço a 

terceiro: 

I- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (cnpj); 

II- Registro na Junta comercial. O registro das empresas terceirizadas 

sera feito na junta comercial, o que significa que ficam elas sujeitas á 

falência (art. 4-B da Lei n. 6.019-74) 

O contrato de prestação de serviço conterá: 

I- Qualificação das partes; 

II- Especificação do serviço; 

III- Prazo para realização de serviço, quando for o caso; 

IV- Valor (art. 5-B da Lei n. 6.019-74). (MARTINS, 2017, P. 182) 

 

Contudo, a empresa que terceiriza deve observar não só os requisitos mencionados 

acima, como também o seu capital, pois este deve ser compatível com a quantidade de 

empregados existentes. Essa conduta tem o objetivo de impedir criação de empresas que não 

tenham patrimônio suficiente para responder por cobranças trabalhistas dos empregados, 

razão pela qual, anteriormente, muitas dessas empresas alugavam um local em determinadas 

regiões com a menor alíquota do ISS, constituindo um estabelecimento apenas com um 

telefone e uma mesa (MARTINS, 2017, p. 183). 

Levando em conta o que foi observado, Sergio Pinto Martins, escreve que: 

Deve a empresa terceirizada ter o capital compatível com o número de 

empregados, observando-se os seguintes paramentos:  
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A) Empresas com até dez empregados- capital mínimo de R$ 10.000,00; 

B) Empresas com mais de dez funcionários e até vinte empregados- capital 

mínimo de R$ 25.000,00; 

C) Empresas com mais de vinte até cinquenta empregados- capital mínimo de 

R$45.000,00; 

D) Empresas com mais de cinquenta e até cem empregados – capital mínimo 

de R$ 100.000,00; 

E) Empresas com mais de cem empregados – capital mínimo de 

R$250.000,00. (Art. 4-B da Lei n. 6019-74). (MARTINS, 2017, pag. 183).  

 

Logo, essa foi uma forma que a lei utilizou para ter uma melhor regularização na 

criação de agencias terceirizadoras, pois reflete uma segurança para empresários que 

futuramente contrataram com empresas intermediadoras de serviços, e também para que não 

falte capital para poder responder eventual prejuízos que possam sofrer. E até mesmo evitar 

fraudes nos contratos de terceirização.  

 

 

2.5 EFEITOS JURIDICOS DA TERCEIRIZAÇÃO  

 

2.5.1 Terceirização Licita: Súmula 331 Do TST. 

 

De acordo com a Súmula 331 do TST, os tipos de terceirizações considerado lícito 

vem expressamente disciplinado em sua redação. Inicialmente, no inciso I, dispõe-se que as 

situações de contratação de serviço temporário tendo vínculo diretamente com a empresa 

tomadora são permitidas, caso contrário será ilegal, ou seja, é uma exceção sobre os casos em 

que as empresas são autorizadas a contratar esse tipo de trabalho ensejando um vínculo de 

pessoalidade. Em seguida, no inciso III, os serviços de vigilância ampliaram-se, de modo que 

sua atividade poderá ser contratada por um leque de empresas inseridas no mercado de 

trabalho (até mesmo pessoas naturais), pois, com a antiga sumula 256 do TST, apenas 

entidades bancárias poderiam contratar atividade de vigilância. Outro grupo que admite a 

contratação terceirizada lícita é de conservação de limpeza também disciplinado pelo inciso 

III.  Pelas palavras de Mauricio Godinho Delgado, “esse rol de atividade foi um dos primeiros 

a ensejar praticas terceirizadas no mercado de trabalho privado do país, mesmo quando 

vigorante a antiga súmula 256 do TST” (DELGADO, 2014, P. 468). 

No inciso III, ainda, as atividades de serviços especializados de atividade-meio 

também são compreendidas como uma espécie de terceirização lícita. É um conjunto de 
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atividade diversas do objeto principal da empresa tomadora, assim significa dizer que 

atividade-meio são aquelas acessórias (DELGADO, 2014, p.468). 

Portanto, pode-se afirmar que todos os serviços ligados às atividades-meio poderão 

ser terceirizados, com fulcro no inciso III da Sumula 331 do TST. Porém, a súmula acabou 

censurando a atividade-fim das empresas, mas, por outro lado, houve uma grande abertura 

para a terceirização. Em razão desse entendimento e também pela existência de fraudes 

existentes nesses serviços, os incisos não podem ser considerados como taxativos. Partindo 

desse ponto, a atividade-fim também é passível de terceirização, pois o princípio da livre 

iniciativa previsto no art. 170 da Constituição Federal de 1988 assegura que todos os 

empresários têm autonomia para definir quais atividades querem terceirizar, seja uma 

atividade-meio, seja uma atividade-fim. Ademais, com as mudanças tecnológicas e do 

mercado de trabalho, a atividade, que é objeto principal, pode sofrer uma fusão e se tornar 

uma atividade acessória. (MARTINS, 2017, p.168-169). 

Para comprovar esse estudo nas palavras de Sergio Pinto Martin: 

 

Entretanto, é possível que a terceirização seja feita em qualquer área, pois a 

lei não proíbe nada nesse sentindo, além do que, no conceito de empresa 

prestadora de serviços a terceiros (art. 4-A da Lei n. 6019-74) não se faz 

restrição entre atividade-meio e atividade-fim. Logo, é possível terceirizar 

em qualquer atividade. (MARTINS, 2017, p. 170). 

 

Afinal, se nem mesmo a lei traz vedação sobre terceirizar atividade-fim, esta também 

deve ser considerada como regular. O único parâmetro a ser discutido é o da relação entre a 

empresa tomadora e trabalhador terceirizado, pois entre eles não deve haver relações de 

subordinação e pessoalidade, por exemplo, se a empresa que contratou a empresa prestadora 

de mão-de-obra não estiver satisfeita com o trabalhador terceirizado, este só poderá ser 

advertido por quem lhe empregou, ou seja, como já mencionado, o trabalhador terceirizado 

apenas recebe ordens da empresa prestadora. 

Este entendimento já havia sido expressado pelo Supremo Tribunal Federal, antes 

mesmo da alteração legislativa, conforme ementa que segue: 

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. OMISSÃO. DISCUSSÃO 

SOBRE A LIBERDADE DE TERCEIRIZAÇÃO. FIXAÇÃO DE 

PARÂMETROS PARA A IDENTIFICAÇÃO DO QUE REPRESENTA 

ATIVIDADE-FIM. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO PARA DAR SEGUIMENTO AO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. 1. A liberdade de contratar prevista no art. 5º, II, 
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da CF é conciliável com a terceirização dos serviços para o atingimento 

do exercício-fim da empresa. 2. O thema decidendum, in casu, cinge-se à 

delimitação das hipóteses de terceirização de mão-de-obra diante do que 

se compreende por atividade-fim, matéria de índole constitucional, sob a 

ótica da liberdade de contratar, nos termos do art. 5º, inciso II, da 

CRFB. Patente, outrossim, a repercussão geral do tema, diante da existência 

de milhares de contratos de terceirização de mão-de-obra em que subsistem 

dúvidas quanto à sua legalidade, o que poderia ensejar condenações 

expressivas por danos morais coletivos semelhantes àquela verificada nestes 

autos. 3. Embargos de declaração providos, a fim de que seja dado 

seguimento ao Recurso Extraordinário, de modo que o tema possa ser 

submetido ao Plenário Virtual desta Corte para os fins de aferição da 

existência de Repercussão Geral quanto ao tema ventilado nos termos da 

fundamentação acima. Decisão: A Turma deu provimento aos embargos de 

declaração, nos termos do voto do relator. Unânime. Presidência do Senhor 

Ministro Marco Aurélio. Primeira Turma, 1º.4.2014. (EMB.DECL. NO 

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 713.211 

MINAS GERAIS) 

   

Em síntese, a jurisprudência demonstra que terceirizar atividade-fim não é ilícito. O 

que se torna ilícito é a forma de contratação e não o serviço em si. 

     

2.5.2 Ausência De Subordinação Direta E Pessoalidade 

 

Para que a terceirização não configure fraude e mantenha o caráter lícito, a Súmula 

331 do TST se preocupou em tratar em seu inciso III, in fine, que a pessoalidade e a 

subordinação direta só pode existir entre empresa prestadora de serviço e o trabalhador 

terceirizado, salvo nos casos de trabalho temporário, que constitui a única exceção que a lei 

aceita como modo de terceirização lícita com subordinação direta e pessoalidade com a 

própria empresa cliente (tomadora). Isto explica o motivo da previsão estar posicionada 

apenas no inciso III da súmula e não de imediato no inciso I (DELGADO, 2014, p. 469). 

Na relação jurídica desse tipo de contratação, existe o empregador aparente e, do 

outro lado, o empregador oculto, ou seja, uma relação triangular que, na prática da 

terceirização, pode ensejar um vínculo com o empregador oculto. Portanto, é um risco que 

esse tipo de pacto laboral ocorra na prática, mas se desfeito o vínculo laboral com o 

empregador de fato (que é o aparente: empresa que terceiriza), a ordem jurídica não vai 

reconhecer o vínculo empregatício, surgindo os efeitos da terceirização ilícita, de modo que 

presumiria fraude sobre o contrato e acarretaria a consequência do art. 9.º da CLT e abuso do 

tomador, porque o contrato não deve ter em seu conteúdo objeto exclusivo de subordinação da 

mão-de-obra. (DELGADO, 2014, p. 470)  

Nesse entendimento: 
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[...] As regras legais já existentes são suficientes para disciplinara 

terceirização, sendo que eventuais abusos na área trabalhista poderão ser 

sancionados com a aplicação do art. 9 da CLT, ou seja, desde que não 

existam abusos, a terceirização será licita então será necessário a aplicação 

de nenhuma punição. (MARTINS, 2017, p. 221).  

  

Partindo desse pressuposto, a lei n.º 13.429 de 2017 é suficiente quando se trata de 

terceirização, porque ela não pode impedir que novas empresas e empregos sejam criados, ou 

seja, a lei não pode desestimular essa forma de contratação no mercado.  

 

2.5.3 Terceirização Ilícita 

 

A terceirização ilícita é aquela contratação de mão de obra que enseja fraude em 

decorrência do abuso de poder e que cause danos aos trabalhadores, ou seja, é ilícito em 

situações nas quais exista subordinação e pessoalidade da empresa tomadora em face do 

empregado contratado (MARTINS, 2017, p. 216). 

  Para comprar esse estudo, observa-se as palavras de Sergio Pinto Martins, para 

quem 

 

Para que a terceirização seja plenamente valida no âmbito empresarial, não 

pode existir elementos pertinentes á relação de emprego no trabalho do 

terceirizado, principalmente o elemento de subordinação. O terceirizante não 

poderá ser considerado superior hierárquico do terceirizado, não poderá 

haver controle de horário e o trabalho não poderá ser pessoal, do próprio 

terceirizado, mas realizado por intermédio de outras pessoas. Deve haver 

total autonomia do terceirizado, ou seja, independência, inclusive quanto a 

seus empregados. Na verdade, a terceirização implica parceria entre 

empresas, com divisão de serviços e assunção de responsabilidade própria de 

cada parte. (MARTINS, 2017, p. 216).  

 

Deste modo, entende-se que não é a atividade-fim que gera ilicitude, mas sim a 

forma de contratação de serviço. É uma relação jurídica triangular de caráter bilateral, pois só 

pode existir comando do serviço entre a empresa prestadora de serviço e o empregado 

terceirizado 

 

2.6 TRABALHO TEMPORÁRIO: ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI Nº 13.429/2017 

  

Primeiramente, a Lei n.º 6.019 de 1974 regulamentava o trabalho temporário, 

tipificando de maneira específica sua categoria. É um contrato a termo, cuja característica não 
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se confunde com o contrato de trabalho previsto na CLT, pelos caput dos artigos 2 e 3, 

dissociando-se da figura original celetista.  

 De acordo com o art. 2 da Lei de Trabalho temporário, seu conceito é definido 

como: 

 

Trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física contratada por uma 

empresa de trabalho temporário que coloca á disposição de uma empresa 

tomadora de serviços, para atender á necessidade de substituição transitória 

de pessoal permanente ou á demanda complementar de serviços.   (Lei n. 

6019 de 74, art. 2).   

 

Logo, o empregado temporário é constituído por pessoa física contratada por uma 

agência de trabalho temporário que intermedia esses trabalhadores para uma empresa 

tomadora de serviços, para situações de substituição transitória ou demanda complementar de 

serviços. As substituições são necessárias, por exemplo, em caso de empregado que precisou 

se afastar por licença maternidade, que configura um fator imperecível, ou, também, a 

demanda complementar de serviços pode ser aquela situação do comércio em período de 

muitas vendas no final do ano. A natureza desse serviço é intermitente, periódica ou sazonal 

(art. 2, parágrafo 2 da Lei n.º 6019-74) (MARTINS, 2017, p. 125). Já a agência de trabalho 

temporário é pessoa jurídica, com registro no Ministério do Trabalho, que intermedia serviços 

para as empresas que necessitam desses empregados temporariamente, conforme art. 4 da Lei 

n.º 6.019-74) (MARTINS, 2017, p. 126).  

Ao fazer uma análise acerca da nova redação da lei n.º 13.429 de 2017, notam-se 

algumas mudanças. O trabalho temporário, em seu diploma jurídico original, estabelecia que 

o contrato entre a empresa de trabalho temporário e a empresa cliente, em face do trabalhador, 

não poderia ultrapassar 90 dias, salvo se o Ministério do trabalho autorizasse, ou seja, era 

necessário ordem para prorrogação do trabalho temporário. Hoje, com a nova redação, o 

prazo de contrato de trabalho temporário é de 180 dias, contínuos ou não, de modo que a sua 

prorrogação pode acontecer por mais 90 dias. Por isso, o contrato de trabalho temporário 

adquiriu um prazo máximo de 270 dias e sem a necessidade de autorização do Ministério do 

Trabalho. 

Outro fator de mudança é que a empresa contratante é responsável em assegurar 

condições de higiene, segurança e salubridade aos trabalhadores temporários, bem como 

atendimento médico ambulatorial e de refeições destinadas aos empregados na própria 

dependência da empresa contratante. Além do mais, haverá responsabilidade subsidiária da 

empresa tomadora para garantir obrigações trabalhistas referentes ao tempo de trabalho sobre 
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qualquer obrigação trabalhista (inclusive recolhimento das contribuições previdenciárias) 

(MARTINS, 2017, p.127-129). 

 

 

2.7 VANTAGENS E DESVANTAGEM DA TERCEIRIZAÇÃO 

  

O avanço tecnológico e a globalização mundial fez com que as atividades no 

mercado de trabalho necessitassem de atualização. Então, a primeira vantagem acerca do tema 

terceirização é que esse tipo de contratação tornou-se uma realidade, pois enriqueceu as 

relações entre empresas que terceirizassem seus serviços de maneira correta. Para os 

empresários, o ato de terceirizar é uma opção para a garantia de um melhor desempenho da 

sua mão-de-obra e para a redução dos custos. No entanto, jamais pode deixar de respeitar a 

norma vigente. Nas palavras de Sergio Pinto Martins: 

 

A principal vantagem, sob o aspecto administrativo, seria de se ter 

alternativa para melhor qualidade de produto e serviço vendido e também a 

produtividade. Há a especialização de serviço. Seria uma forma também de 

se obter um controle de qualidade total dentro da empresa [...}. (MARTINS, 

2017, p. 56)  

 

Outro aspecto em relação s vantagens de terceirizar diz respeito à criação de novas 

empresas, pois, consequentemente, isso gerará novos empregos e aumentará a arrecadação de 

impostos, o que também é muito positivo para o governo. Assim, não é apenas o empregador 

que tem vantagem, o trabalhador também. O trabalhador terceirizado passa a ter maior 

autonomia na prestação de serviço. De igual modo, o sonho de trabalhar no próprio negócio 

pode se realizar, ou seja, o trabalhador pode deixar a figura de empregado para se tornar 

patrão. 

Superadas as vantagens, as desvantagens também devem ser estudadas. Com o 

advento da terceirização, os sindicatos podem sofrer um enfraquecimento na sua categoria, de 

modo que as empresas correm risco de escolher parceiros impróprios para o serviço. Pode-se 

dizer que nas empresas terceirizadas o risco de acidente de trabalho tem aumentado.  

Os sindicatos não estão muito satisfeitos com a terceirização, porque afirmam que 

muitas carteiras de trabalho deixaram de ser assinadas, gerando, assim, perda da contribuição 

sindical (receita sindical). Esquecem, contudo, que, graças a esse fenômeno, houve o aumento 

de emprego e criação de novas empresas. Consequentemente, isso possibilita a criação de 

novos sindicatos para as categorias emergentes, onde os empregados terceirizados passam 
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ganhar novo enquadramento dada essa nova categoria. De igual modo, a nova empresa que 

for criada para intermediar serviços ganhará espaço na categoria econômica, pagando a este 

contribuições sindicais (MARTINS, 2017, p. 59). O trabalhador terceirizado sofre 

desvantagem nas situações em que perde a garantia de emprego com salário fixado por mês, 

perda de benefícios sociais do contrato de trabalho, que deixa de ter uma tutela trabalhista que 

o protege. 

Descritas as vantagens e as desvantagens de se terceirizar, o empregador que 

pretender adquirir essa intermediação de mão-de-obra deve sempre buscar uma condição 

satisfatória, com o intuito de que deve haver confiança ante à agência terceirizadora, para 

escolher o empregado certo para aquele tipo de serviço. Posteriormente, outro aspecto 

importante a seguir é fazer a contratação de um especialista jurídico para assessoramento da 

empresa cliente (tomadora) (MARITNS, 2017, p. 60).   

Conclui-se com o pensando de Sergio Pinto Martins que, 

 

É claro que num primeiro momento, não pode negar a existência de 

supressão em empregos, mas, num contexto geral, se a terceirização 

proporcionar resultados positivos na empresa, haverá melhoria geral para a 

sociedade, inclusive com a geração de vantagens sociais, pois com o 

aumento de competitividade serão gerados novos postos de trabalho, 

formando inclusive novas categorias, contribuindo também para o 

desenvolvimento das relações entre o capital e o trabalho. (MARTINS, 2017, 

p. 60). 

  

Ou seja, mesmo que exista desvantagem, as vantagens são muito maiores para 

aqueles que pretendem terceirizar, quando o fazem da maneira correta, obedecendo parâmetro 

legais e sociais. Com o advento desse fenômeno, o mercado de trabalho pode gerar muitos 

benéficos não só para o empresário, mas, inclusive, para o próprio governo como mencionado 

anteriormente.   
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CONCLUSÃO 

  

O desenvolvimento desse trabalho para conclusão de curso de Direito teve como 

intuito fazer uma avaliação sobre a discussão a respeito do surgimento da Lei de 

Terceirização, trazendo os pontos de maiores mudanças, bem como a análise sobre o fato de 

essas mudanças serem admitas em lei. Foram analisados diversas doutrinas, artigos de lei, 

discussões jurisprudenciais, vantagens e desvantagens e Súmulas do Tribunal Superior do 

Trabalho. Partindo desses elementos, estudou-se o Direito do Trabalho, a fim de entender 

como surgiram as relações empregatícias e com quais objetivos.  

Com a pesquisa, pode-se entender que graças a alguns períodos históricos marcantes 

do século XVIII, surgiram as relações de trabalho, porque inúmeras pessoas começaram a 

trabalhar e precisaram de algo que protegesse seus direitos.    

Outro ponto muito importante foi o entendimento de que, com a globalização, o 

mercado de trabalho se desenvolveu e que, por isso, surgiram novas formas de contratação 

como, por exemplo, o trabalho temporário e a terceirização, ensejando uma grande discussão. 

Esses dois ramos do Direito dependeram da hermenêutica dos magistrados para esclarecem 

dúvidas sobre sua regularidade. Portando, a Súmula 331 do TST tem influência muito grande 

sobre o assunto, porque ela cancelou a antiga Súmula 256 e, ainda, editou e adicionou um 

novo inciso o que motivou, em conjunto com a nova Lei. 13.429 de 2017, a realização do 

presente estudo.  

Por fim, entende-se que a terceirização é admitida em todos os meios de serviço, 

inclusive na atividade-fim. Sua validade depende da inexistência de subordinação direta e de 

pessoalidade, porque caso encontrados esses elementos na relação de emprego com o 

trabalhador terceirizado se incorrerá na terceirização ilícita. Logo, o trabalho temporário 

também é admitido na atividade-fim, mas aqui existe uma exceção encontrada no inciso I da 

súmula 331 do TST, prevendo que o vínculo direto com o tomador não seja entendido como 

ilegal.  
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