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RESUMO 

 

A flexibilização surge como resultado da globalização, transformando as relações de emprego 

com a consequente flexibilização do direito do trabalho. As empresas passaram a se concentrar 

em sua atividade principal, delegando as atividades secundárias, dando ensejo ao fenômeno da 

terceirização, tutelada pela Súmula n° 331 do Tribunal Superior do Trabalho. O presente 

trabalho tem por escopo analisar a terceirização irrestrita nos termos da Lei 13.467/17, aplicada 

atualmente, em flagrante desvirtuamento da finalidade do instituto, precarizando ainda mais as 

condições de trabalho, que hoje já o são. A terceirização aplicada nas atividades-meio, 

regulamentada nos termos da Súmula n° 331 Tribunal Superior do Trabalho, já apresenta 

inúmeros desvios na utilização do instituto, uma vez que os trabalhadores terceirizados não 

estão em posição de igualdade quando comparados aos trabalhadores diretamente contratados 

pelas empresas. Estão sujeitos a salários inferiores, alta rotatividade nos contratos de trabalho, 

jornadas de trabalho mais longas, sujeitos ainda a acidentes e doenças ocupacionais frequentes, 

pulverização sindical, assédio moral no ambiente de trabalho, entre outros. A regulamentação 

da terceirização na atividade-fim nos termos da Lei 13.467/17, permite uma fraude geral ao 

sistema jurídico-trabalhista, face à locação de mão-de-obra, com a consequente mercantilização 

do trabalho humano, possibilitando uma maior precarização das condições de trabalho 

terceirizados, considerando a previsão genérica normativa, que não assegura direitos 

específicos aos trabalhadores terceirizados, tão pouco uma fiscalização rigorosa na execução 

dos contratos de trabalho. O instituto passou a ser aplicado irrestritamente, sem limites, 

transformando o trabalhador em uma peça do mercado, descartável, e 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. O método de abordagem utilizado foi o hipotético-dedutivo, e os métodos de 

investigação foram o bibliográfico e documental, que focam sobre o assunto, delimitando sua 

importância para o contexto. Ademais, foram utilizados os métodos de procedimento histórico 

e casuístico. Por meio da análise de casos, que se apresentam dentro de um contexto histórico-

cultural, foi necessário dar um enfoque particular e distinto, analisando estudos que demonstram 

que a terceirização na atividade-meio já ocasionava inúmeros prejuízos ao trabalhador, de modo 

que a aplicação da terceirização para todas as atividades, seja ela meio ou fim, sem distinção, 

causará ainda mais prejuízos ao trabalhador. Objetiva-se com essa pesquisa, viabilizar a 

compreensão da problemática e a construção de um raciocínio hipotético-dedutivo para que as 

hipóteses (terceirização da atividade-fim e a precarização das condições de trabalho) possam 

ser analisadas e comprovadas.  

 

Palavras-chave: Atividade-fim. Flexibilização. Precarização. Terceirização permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Flexibilization emerges as a result of globalization, transforming employment relations with 

the consequent deregulation of labor law. The companies began to focus on their main activity, 

delegating the secondary activities, giving rise to the phenomenon of outsourcing, protected by 

Supreme Court n ° 331 of the Superior Labor Court. The present work aims to analyze 

unrestricted outsourcing under the terms of Law 13467/17, currently applied, in flagrant 

misrepresentation of the purpose of the institute, precarious even more the working conditions, 

which today are already. The outsourcing applied in the activities-means, regulated under the 

terms of the Precedent No. 331 Superior Labor Court, already presents numerous deviations in 

the use of the institute, and the consequent precariousness of the working conditions, since the 

outsourced workers are not in position of workers directly employed by the companies. They 

are subject to lower wages, high turnover in contracts and work, longer working hours, still 

subject to frequent occupational accidents and diseases, union spraying, harassment in the work 

environment, among others. The regulation of outsourcing in the final activity under the terms 

of Law 13467/17, allows a general fraud to the legal-labor system, in relation to the lease of 

labor, with the consequent commodification of human labor, making possible a more precarious 

conditions outsourced labor, considering the generic normative forecast, which does not 

guarantee specific rights to outsourced workers, nor a rigorous inspection in the execution of 

labor contracts. The institute is to be applied unrestrictedly, without limits, transforming the 

worker into a disposable piece of the market, and will bring innumerable damages to the 

workers, the economy, and society, removing rights of workers constitutionally assured, 

violating their dignity, their personality rights, in flagrant offense to constitutional principles, 

promoting the social retrogression of labor law. The hypothetic-deductive method of approach 

was used, and the methods of investigation were the bibliographical and documentary, that 

focus on the subject, delimiting its importance to the context. In addition, historical and 

casuistic the methods of procedure were also used. Through the analysis of cases, which are 

presented within a historical-cultural context, it was necessary to give a particular and distinct 

approach, analyzing studies that demonstrate that the outsourcing in the middle activity already 

caused innumerable damages to the worker, so that the application of outsourcing for all 

activities, including in the core activity of the company, without distinction, will cause even 

more harm to the worker. The main goal of this research is to enable the understanding of the 

problem and the construction of a hypothetical-deductive reasoning so that the hypotheses 

(outsourcing of the core activity and the precariousness of the working conditions) can be 

analyzed and proven. 

 

Keywords: Core activity. Flexibilization. Permanent outsourcing. Precarization. 
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INTRODUÇÃO 

 

O trabalho sempre existiu, e as formas de exploração de mão-de-obra variaram de 

acordo com o período histórico. Nos primórdios o homem sobrevivia da caça, todavia, à medida 

em que foi se organizando em sociedade, os mais fortes, detentores dos meios de produção, 

passaram a explorar os mais fracos. A Revolução Industrial foi o marco da exploração 

exacerbada, com a opressão do proletariado nos grandes centros industriais face à um 

capitalismo sem freios. 

Assim, o Direito do Trabalho é fruto da história recente da humanidade. A busca por 

melhores condições de trabalho pós revolução industrial, fez com que os países inserissem em 

seus ordenamentos jurídicos, especialmente em suas Constituições, normas de caráter 

trabalhista, com o objetivo último de assegurar ao homem, trabalhador, garantias mínimas 

necessárias ao exercício laboral. O Estado preocupa-se com o bem-estar social, promovendo e 

garantindo direitos.  

Todavia, o contexto atual marcado pela crise econômica, suscita o embate entre direito 

do trabalho e economia, acirrando teses de mudanças nos modos de produção e nas relações de 

trabalho, pautadas na redução dos custos, com a consequente precarização das normas jurídicas, 

das condições de trabalho, alterando o enquadramento jurídico da forma de prestação de 

serviço.   

A acumulação do capital coloca os direitos sociais como um obstáculo ao 

desenvolvimento social. Portanto, diante das constantes transformações do cenário político e 

econômico, o direito do trabalho vem sofrendo profundas mudanças e alterações em sua 

estruturação.  

A globalização sujeita a economia e o mercado a constantes transformações, exigindo 

que as empresas se adequem às necessidades comerciais, com a especialização da produção e 

redução dos custos apontando como consequência, não raras vezes, a precarização. 

A flexibilização surge como suposto mecanismo para o enfrentamento da crise, e tem 

por escopo diminuir a rigidez da norma, buscando adequar as leis às transformações econômicas 

e sociais, promovendo a garantia de emprego. Nesse contexto, busca o equilíbrio para 

empregado e empregador, uma vez que o instituto quando bem utilizado implica em ganho para 

os dois lados da relação jurídica. Como exemplo, pode-se citar a possibilidade de redução de 

jornada e salário, com a consequente garantia de emprego. 

Todavia, sua utilização vem sendo manipulada, trazendo vantagens apenas o capital, e 

ao contrário do que se prega, não ocasionando em benefícios aos trabalhadores, uma vez que 
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se reduzem direitos sob o falso argumento de que essa conduta propicia segurança jurídica e a 

criação de novos empregos. Inúmeras leis e instrumentos normativos surgem nesse contexto 

para regulamentar o contrato de trabalho, na tentativa de “flexibilizar” o ordenamento jurídico 

vigente, que se mal aplicado, acarreta em inúmeras lesões aos direitos de personalidade do 

trabalhador, e a consequente precarização das condições de trabalho. 

A terceirização permanente na atividade-meio representa uma das formas 

flexibilizadoras de contratação. Mediante tal processo, a empresa delega as atividades 

secundárias a outras empresas, concentrando-se em seu objeto principal. Até aqui, problema 

algum haveria, se a mesma fosse usada enquanto técnica de gestão. O problema surge quando 

passa a ser usada como meio para redução de custos, com a precarização das relações de 

trabalho, desrespeitando os direitos dos trabalhadores. 

O instituto era admitido nos termos da Súmula n° 331 do Tribunal Superior do Trabalho, 

aplicada nas atividades de conservação e limpeza, e vigilância, ligadas às atividades-meio das 

empresas, desde que inexistente pessoalidade e subordinação. No entanto, a terceirização 

aplicada nos termos da súmula já promove a precarização das condições de trabalho sujeitando 

o trabalhador a jornadas extenuantes, salários mais baixos, acidentes e doenças ocupacionais, 

assédio moral, pulverização sindical, entre outros. 

Assim, a terceirização irrestrita de todas as atividades aprovadas nos termos da Lei n° 

13.467/17, que altera a redação da Lei anterior 13.429/17, promoverá o possível agravamento 

dessas condições, colocando fim à discussão em relação à atividade-meio e atividade-fim, 

terceirização lícita e ilícita. Importante ressaltar que o estudo do presente tema abarcou a 

terceirização disposta na Lei 13.429/17, bem como a alteração legislativa decorrente da 

aprovação da Lei n° 13.467/17. 

A terceirização aplicada de forma ampla e irrestrita, trará inúmeros prejuízos aos 

trabalhadores, à economia e a sociedade, retirando direitos mínimos dos trabalhadores, como 

veremos no presente estudo. A prática laboral se tornará predatória, esfacelando os direitos 

trabalhistas, historicamente conquistados. 

Objetivando demonstrar tal situação, o trabalho está subdividido em quatro capítulos 

que preservam correlação lógica entre si. O primeiro capítulo aborda a dignidade da pessoa 

humana como princípio basilar do ordenamento jurídico brasileiro, base do Estado democrático 

de direito, fundamento dos direitos fundamentais do homem e dos direitos da personalidade. 

Aborda também o valor social do trabalho e sua necessária proteção, como garantidor de uma 

vida digna, merecendo o meio ambiente de trabalho a devida proteção, para que o mesmo seja 

saudável e seguro, garantindo condições dignas para a prestação do serviço.  
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O segundo capítulo trata do conceito e da natureza jurídica do instituto da terceirização, 

diante da previsão normativa disposta na Súmula n° 331 do Superior Tribunal do Trabalho. Em 

seguida, discorre-se sobre o fenômeno flexibilizador, que promove a adequação da legislação 

às mutações econômicas, políticas e sociais. Quando bem aplicado, referido instituto promove 

as devidas compensações, pois mesmo que haja perdas, retira-se um direito, mas complementa-

se com outro. Todavia, não é isso que vem ocorrendo, uma vez que o instituto vem sendo 

aplicado de forma distorcida, retirando os direitos trabalhistas sem a dívida compensação, 

criando um ambiente de perdas, ocasionando a desregulamentação e a precarização das 

condições de trabalho. Nesse contexto, o instituto terceirizador voltado às atividades-meio, ao 

contrário do que se prega, não promove a flexibilização, mas a precarização das condições de 

trabalho, como será demonstrado.  

O terceiro capítulo tem por objetivo estudar a Lei 13.467/17, que regulamenta a 

terceirização permanente de forma irrestrita. A mesma foi aprovada no dia 13 de julho de 2017, 

entrando em vigor após 120 dias, alterando a redação do artigo 4°, A, da Lei n° 13.429/17. Tal 

previsão promoverá a super precarização das condições de trabalho, reduzindo o trabalhador a 

mera peça de marcado. A terceirização das atividades-meio já sujeita a massa trabalhadora à 

superexploração, marcada pela extrema precariedade salarial, trabalho escravo, pulverização 

sindical, exclusão social, elevados índices de acidentes e doenças ocupacionais. A aplicação da 

terceirização a todas e quaisquer atividades promoverá o agravamento de tais condições, 

trazendo prejuízos ao Estado, sobrecarregando o poder público e a previdência social, e até 

mesmo, os próprios empresários, tomadores de mão-de-obra.  

No último capítulo, demonstrar-se-á os valores constitucionalmente assegurados que 

versam sobre a necessária proteção ao trabalhador, a efetividade dos princípios constitucionais 

e direitos fundamentais, como direto à vida e a garantia de meio ambiente de trabalho saudável 

e seguro, com a consequente vedação do retrocesso social. A norma infraconstitucional que 

prevê a terceirização irrestrita é, portanto, inconstitucional, à luz dos direitos fundamentais e da 

dignidade do trabalhador. 
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1 MUDANÇAS NA ESTRUTURA ECONÔMICA E NAS RELAÇÕES DE TRABALHO: 

GLOBALIZAÇÃO E NEOLIBERALISMO (TRABALHO E EXPLORAÇÃO) 

 

O Direito do Trabalho surge para conter a exploração exacerbada ocasionada pela 

Revolução Industrial, tendo por objetivo assegurar melhores condições de trabalho.   

Todavia, o contexto econômico atual marcado pela crise econômica, promove alterações 

dos modos de produção e nas relações de trabalho, nem sempre benéficas aos trabalhadores. 

Inúmeras leis e instrumentos normativos surgem nesse contexto para regulamentar o contrato 

de trabalho, na tentativa de “flexibilizar” o ordenamento jurídico vigente, retirando/diminuindo 

os direitos assegurados aos trabalhadores.  

Dessa forma, os Direitos Fundamentais, o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, 

os Direitos da Personalidade, o Valor Social do Trabalho e o Princípio da Proteção emanam 

como limite para conter o avanço dos poderes empresariais e restabelecer o equilíbrio entre 

trabalhadores e empregadores, ou seja, os Direitos Fundamentais promovem resistência aos 

acontecimentos de ordem econômica, em respeito à Dignidade da Pessoa Humana. 

Nesse sentido, se faz necessário e importante compreender a relação entre trabalho e 

capital, e como as mudanças econômicas, políticas e sociais influenciam nas relações sociais, 

promovendo mudanças nas relações de trabalho, com a consequente flexibilização e 

precarização das condições de trabalho. 

 

1.1 SURGIMENTO DO DIREITO DO TRABALHO E A CONSTITUCIONALIZAÇÃO 

DOS DIREITOS SOCIAIS 

 

O trabalho é tão antigo quanto o homem. A história humana é marcada pelo esforço do 

homem para garantir seu sustento. Através do trabalho, os indivíduos garantiam sua 

subsistência e a de toda sociedade, mas esse mesmo trabalho que a organizou, escravizou seus 

integrantes.  

O Direito do Trabalho é fruto da história recente da humanidade, resultado de mudanças 

significativas da sociedade, passando por diversos estágios de evolução. Ao final do século 

XVIII e início do século XIX, ocorreram fatos, econômicos e sociais, que influenciaram o 

surgimento do direito do trabalho, tendo como marco principal a Revolução Industrial. 

Sérgio Pinto Martins (2009, p. 03, a) preconiza que a Bíblia considerava o trabalho como 

castigo, dispondo que “Adão teve que trabalhar para comer em razão de ter comido o fruto 

proibido”. Ainda segundo o autor (2009, p. 04, a), a palavra trabalho “vem do latim tripalium, 
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que era uma espécie de instrumento de tortura de três paus ou uma canga que pesava sobre os 

animais”. 

Nos primórdios, os homens trabalhavam para garantir sua subsistência, e depois foram 

se organizando em grupos para garantir sua proteção e sua sobrevivência, formando pequenas 

tribos, iniciando as lutas pelo poder e domínio, culminando no fato de que os perdedores 

tornavam-se prisioneiros, tendo origem a escravidão. Arnald Süssekind (2004, p. 03) dispõe 

que: “A necessidade de agrupamento impôs a formação de pequenas tribos, que lutavam entre 

si [...] os derrotados passavam à condição de escravos para a execução dos serviços mais 

penosos. Surgia, assim, o trabalho em favor de terceiros”, como ocorre no direito 

contemporâneo.  

Maria do Perpétuo Socorro W. de Castro (2014, p. 25) dispõe que “em um longo 

caminho, a partir da escravidão patrimonial, definitiva ou temporária, surgiu o trabalho para 

outrem”, sob as mais diversas formas.  

No período antigo, na Grécia e Roma, o trabalho era prestado por mão de obra 

escrava. Alice Monteiro de Barros (2009, p. 54), dispõe que: “Na Antiguidade Clássica, no 

mundo greco-romano, o trabalho possuía um sentido material, o escravo era reduzido a 

coisa”, e seu único objetivo era o trabalho. Eram submissos aos seus senhores, não 

percebiam remuneração, não possuíam jornada pré-estabelecida, tampouco descanso 

semanal.  

 No período Medieval, nada mudou. Com a crise do Império Romano, resultado da 

invasão dos bárbaros em busca de território, a sociedade foi se ruralizando, as pessoas fugiam 

da cidade, e foram se firmando no campo, para se proteger. Os senhores feudais ofereciam aos 

seus servos proteção, em troca de sua submissão e cultivo das propriedades, no período 

conhecido como Idade Média.  

Segundo Sérgio Pinto Martins (2009, p. 04, a), “os senhores feudais davam proteção 

militar e política aos servos, que não eram livres, mas, ao contrário, tinham que prestar serviços 

na terra dos senhores feudais. Os servos tinham que entregar parte da produção aos senhores 

feudais em troca da proteção que recebiam e do uso da terra”.  

Contudo, a sociedade foi se transformando e a falta de investimento no campo fez com 

que a produção não atendesse mais as necessidades da sociedade em questão. Os moradores do 

campo passaram a adquirir mercadorias fora dos feudos, e com o tempo, essas organizações 

deixaram de existir. As feiras de artesanato desenvolveram novamente as cidades, dando ensejo 

à formação das corporações de ofício.  
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Referida forma de organização foi fundada pelos artesãos que se organizaram para 

produzir manufaturas, tendo como trabalhadores subordinados, os mestres e os aprendizes, que 

iniciavam o trabalho com 12/14 anos. Os mestres artesãos eram os proprietários das oficinas, 

os companheiros trabalhavam por salários e os aprendizes eram os menores que recebiam dos 

mestres o ensino metódico de ofício ou profissão, e estavam sujeitos às ordens e penas como 

castigos corporais, realizando jornadas de trabalho no verão de 18 horas. (MARTINS, 2009, p. 

04-05, a). 

Maria Inês M. Cunha (2014, p. 08) descreve que esses trabalhadores estavam sujeitos à 

péssimas condições, como a miséria, a fome, desemprego. Quando não havia matéria prima, o 

trabalho se encerrava, e as ruas ficavam repletas de trabalhadores desocupados.  

Alice Monteiro de Barros (2009, p. 61) dispõe que os abusos praticados nas corporações 

geraram greve e revoltas dos trabalhadores. No final do aprendizado, os aprendizes tinham que 

fazer uma prova, mas não tinham condições de pagá-la, e, por conseguinte, jamais se tornariam 

artesãos. Tais situações geraram revoltas, e os mesmos passaram a se organizar em busca de 

melhores condições. No entanto, segundo Sergio Pinto Martins (2009, p. 05, a), referida forma 

de organização e produção chegou ao fim com a edição da Lei Chapelier no ano de 1791, que 

proibiu as corporações de ofícios de funcionar. 

Nesse contexto, a manufatura foi substituída pela máquina, no período conhecido como 

Revolução Industrial, marcada pela evolução tecnológica aplicada nos meios e nas formas de 

produção, relações sociais e trabalho. O camponês é transformado em um trabalhador livre, 

obrigado a vender sua força de trabalho para sobreviver (OLIVEIRA, 1995, p. 77). Dá-se início 

ao liberalismo, no qual o Estado tem a mínima atuação nas relações econômicas. 

Sérgio Pinto Martins (2009, p. 05, a), dispõe que “a Revolução Industrial acabou 

transformando o trabalho em emprego. Os trabalhadores, de maneira geral, passaram a trabalhar 

por salários”. Paralelo a essa exploração, surge a classe detentora dos modos de produção 

industrial e do capital, a burguesia, responsável pela opressão causada pelas grandes indústrias. 

Considerada mais forte, oprimiam os mais fracos, a classe trabalhadora conhecida como 

proletariado. 

O proletariado “fica sujeito a todas as vicissitudes da expansão burguesa”, tornando-se 

extensão da máquina e sinônimo de lucro, “Homens, mulheres e crianças deveriam trabalhar 

muitas horas nas fábricas, mas não havia como obrigá-los, considerando que extintos os regimes 

de escravidão e servidão. Entretanto, um propulsor mais eficiente surgiu, qual seja, a 

necessidade econômica” (CUNHA, 1995, p. 15).   
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 Friedrich Engels (2008, p. 69) dispõe que todos os ônus recaem sobre o pobre. O autor 

descreve, que: 

 

Ninguém se preocupa com ele: lançado nesse turbilhão caótico, ele deve sobreviver 

como puder. Se tem a sorte de encontrar trabalho, isto é, se a burguesia lhe faz o favor 

de enriquecer à sua custa, espera-o um salário apenas suficiente para o manter vivo; 

se não encontrar trabalho e não temer a polícia, pode roubar; pode ainda morrer de 

fome, caso em que a polícia tomará cuidado para que a morte seja silenciosa e não 

chocar a burguesia. 

 

Amauri Mascaro Nascimento (2004, p. 20) defende em sua obra que a precariedade das 

condições de trabalho ofende a saúde e a integridade física do trabalhador. Os trabalhadores 

eram explorados mediante jornadas de trabalho excessivas, os salários eram miseráveis, as 

moradias eram precárias, os bairros não tinham nenhuma infraestrutura, a alimentação não era 

adequada, e os empregados trabalhavam cada vez mais e recebiam menos, e “mulheres e 

crianças estavam sujeitas a expropriação do capital” (MARX, 1987, p. 449).  

A questão social e a riqueza sopesavam de um lado, e de outro, a extrema exploração e 

pobreza, desencadeando o antagonismo entre as classes. Os trabalhadores explorados e 

expropriados começaram a se unir contra os abusos, em busca de melhores condições de 

trabalho, objetivando uma regulamentação mínima. Tal cenário, é o lugar de origem do direito 

do trabalho.  

O Estado passa a tomar medidas para garantir a ordem social, e torna-se instrumento da 

justiça, intervindo para garantir os interesses coletivos.  

Maurício Godinho Delgado (2015, p. 98, b), pautando-se em Granizo e Rothvoss, 

considera a existência de quatro fases principais na evolução do Direito do Trabalho no 

mundo. A fase de formação (1802 a 1848), com a edição de normas protetivas dos menores e 

a Lei de Peel, inviabilizando por exemplo a contratação de menores de 10 anos; a segunda 

fase, caracterizada pela intensificação do trabalho na sociedade (1848 e 1890), com o 

“surgimento do “Manifesto Comunista de 1848” e, na França, pelos resultados da Revolução 

de 1848, com a instauração da liberdade de associação e a criação do Ministério do Trabalho”.  

A terceira fase (DELGADO, 2015, p. 98, b), chamada de consolidação (1890 a 1919) 

teve como março inicial a Conferência de Berlim no ano de 1890 e a Encíclica Católica Rerum 

Novarum, em 1891. Tal previsão trazia em seu texto obrigações de patrões e empregados, 

fixando o salário mínimo, a jornada máxima, enfatizando o respeito e a dignidade necessários 

para com a classe trabalhadora.  
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A última fase, trata-se da autonomia do Direito do Trabalho, com início em 1919, 

sendo “marcada pela criação da Organização Internacional do Trabalho (OIT)”, que passou a 

ter por missão salvaguardar as relações estabelecidas entre empregados e empregadores, no 

cenário internacional, através da edição de convenções e recomendações que versam sobre a 

necessária proteção do labor humano. A Constituição do México (1917) e a da Alemanha 

(1919) foram pioneiras na inserção de normas trabalhistas em seu texto, dando ensejo à 

constitucionalização dos direitos sociais (DELGADO, 2015, p. 98, b). 

Nesse sentido, a Constituição do México foi a primeira a inserir direitos trabalhistas em 

seu rol, prevendo a limitação da jornada de trabalho, proibindo o trabalho de menores de 12 

(doze) anos, a concessão de descanso remunerado, proteção à maternidade, ao salário mínimo, 

ao direito do trabalhador de sindicalizar-se e fazer greves, entre outros.  

Da mesma forma, a Constituição da República de Weimar de 1919, promulgada pela 

Alemanha, trouxera também regras de cunho trabalhista. Nas palavras de Sérgio Pinto Martins 

(2009, p. 42), tal documento “[...] disciplinava a participação dos trabalhadores nas empresas, 

autorizando a liberdade de coalização dos trabalhadores; tratou, também, da representação dos 

trabalhadores nas empresas [...]”. 

Na Itália, em 1927, com a elaboração da Carta Del Lavoro, se instituiu o sistema 

corporativista-fascista que serviu de base para a criação de outros institutos semelhantes em 

diversos países, como Portugal, Espanha e o Brasil. Sérgio Pinto Martins (2009, p. 09, a) 

esclarece que nesse sistema preponderava o papel da figura estatal. O Estado interferia nas 

relações entre as pessoas como poder moderador e organizador da sociedade.  

Após a Segunda Guerra Mundial, o Estado adotou de fato uma postura intervencionista, 

preocupado com o bem-estar social, com a dignidade humana, desenvolvendo políticas para a 

promoção de assistência social, surgindo o direito do trabalho, permeado por transformações, 

evoluções e contradições, marcado por diversas rupturas (FARIAS; ROSELVANDL, 2015, p. 

137-138).  

A Declaração Universal dos Direitos do Homem, em 1948, representou o maior avanço 

na proteção dos direitos humanos, determinando aos povos que adotassem algumas garantias 

fundamentais inerentes à figura humana, prevendo, inclusive, entre elas, vários preceitos de 

cunho trabalhista, como a limitação da jornada de trabalho, o descanso remunerado e periódico, 

a proteção à saúde e higiene do trabalhador, entre outros.  

Os sistemas normativos dos países capitalistas influenciaram diretamente a legislação 

brasileira. Enquanto a industrialização na Europa estava a todo vapor, no Brasil ainda 

predominavam as atividades agrárias e pecuárias, pautadas no trabalho servil (SUSSEKIND, 
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2004, p. 31). Quarenta anos após a abolição da escravatura em 1888, o país permaneceu 

basicamente agrário, desenvolvendo leis insignificantes voltadas à relação de trabalho. 

Os primeiros esboços legislativos dispersos ocorreram entre 1888 e 1930. O Decreto 

Legislativo n° 1.637 de 1906 facultava a criação de sindicatos; a Lei 3.724 de 1919 previa 

normas para acidentes de trabalho; a Lei Elói Chaves 4.682 de 1923 instituía as Caixas de 

aposentadoria para os ferroviários. Em 1911 promulga-se o decreto que proíbe atividade de 

menores de 10 anos e trabalho noturno aos menores de 18 anos, e em 1927 sanciona-se o código 

de menores, que proíbe o trabalho de menores de 12 anos (DELGADO, 2015, p. 113, b). 

Da mesma forma, as constituições instauradas nesse período, de 1824 e 1891, não 

dispunham sobre direitos sociais, regulando seu espírito no pensamento liberal e “de uma 

estrutura social em que se exaltava o dogma da livre iniciativa e a supremacia dos direitos 

individuais” (WOLKMER, 1989, p. 29 et. seq.). 

No entanto, a derrocada da economia agroexportadora em 1930 enseja a formação de 

um Estado intervencionista, preocupado com a questão social, que promove a 

constitucionalização dos direitos sociais. A Constituição de 1934 procurou organizar um regime 

democrático, sendo considerada a primeira constituição brasileira a ter normas específicas de 

direito do trabalho, como a previsão do salário mínimo, limite de 8 horas de jornada, proibição 

do trabalho noturno a menores de 16 anos, além de instituir o repouso semanal (CASTRO, 

2014, p. 46). Promoveu também diretrizes voltadas à organização sindical, estabelecendo a 

pluralidade e autonomia dos sindicatos, autonomia essa revogada pela Constituição de 1937, 

que implementou o sindicato único (BARROS, 2009, p. 1223).  

Em 1930, durante o governo Vargas, ocorreu a implementação e a reprodução do 

modelo sindical, mediante inúmeras manifestações dos trabalhadores (DELGADO, 215, p. 

1455 b). Dessa forma, considerando a conjuntura social e existência de legislação esparsa sobre 

o direito do trabalho, surge a necessidade de uma sistematização dessas leis. Em 1943 

promulga-se a Consolidação das Leis do Trabalho, representando “a sistematização do conjunto 

da legislação trabalhista e sindical estabelecida” (SILVA, 2008, p. 175), promovendo a 

normatividade do direito individual e coletivo. Sobre esse assunto, Coutinho leciona: 

 

A CLT, de 1943, ampliou, nas perspectivas de alcance e de quantidade, os direitos 

trabalhistas, tais como as férias anuais remuneradas, a jornada semanal, o salário 

mínimo, o descanso semanal e a contratação do trabalhador por prazo indeterminado 

como regra, entre outras garantias trabalhistas (COUTINHO, 2015, p. 106). 

 

O Estado intervencionista passa a se preocupar com a questão social, implementando a 

política trabalhista, promovendo a regulação jurídica do direito do trabalho e a regulamentação 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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dos sindicatos, assim, “o sistema de adjudicação compulsório do sistema coletivo ia sendo 

configurado” (SILVA, 2008, p. 144).  

Após, segundo Maria do Perpétuo Socorro W. de Castro (2014, p. 48), a Constituição 

de 1967 objetivou direitos socais, como:  

  

A realização da justiça social como finalidade da ordem econômica, e foram 

enunciados como seus princípios: liberdade de iniciativa, valorização do trabalho 

como condição de dignidade humana, função social da propriedade, harmonia e 

solidariedade entre os fatores de produção, desenvolvimento econômico, repressão 

ao uso do poder econômico. 

 

A Constituição Federal aprovada em 1988, instituiu um Estado Democrático, 

assegurando direitos sociais e individuais, o bem-estar, e foi influenciada pela legislação 

internacional. Preocupou-se em resguardar direitos trabalhistas adquiridos, mantendo espaço 

para inclusão de outros que viessem a ser criados com o intuito de melhorar a condição de vida, 

diminuir a discriminação e criar uma sociedade mais justa e igualitária. Elevou ao patamar de 

princípios fundamentais, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa para a construção 

de uma sociedade livre, justa e solidária sem que se perdesse de vista o ser humano, nos termos 

do art. 1° e incisos, sendo a dignidade humana princípio basilar do ordenamento jurídico 

brasileiro (ROESLER, 2014, p. 80-82). 

Reconheceu no art. 6° os direitos sociais voltados para a “saúde, educação, trabalho, 

moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção a maternidade, e a infância, e assistência 

aos desamparados” (CASTRO, 2014, p. 49). Do mesmo modo, constituiu no art. 7° os direitos 

dos trabalhadores urbanos e rurais, que visavam a melhoria de sua condição social, como salário 

mínimo, irredutibilidade salarial, remuneração do trabalho noturno, proteção ao salário, jornada 

de trabalho, descanso semanal remunerado, férias acrescidas de 1/3, licença gestante, licença 

paternidade, entre outros, essenciais à garantia da condição social do trabalhador, capazes de 

proporcionar uma vida digna e o mínimo existencial, embora, na prática, tenha pouca 

efetividade. 

Junto às conquistas sociais, a Constituição Federal promoveu alterações no Direito do 

Trabalho, uma vez que previu em rol de dispositivos a possibilidade de flexibilização do mesmo 

por meio de negociação coletiva, quanto ao salário e à jornada, nos termos do art. 7°, VI, XIII 

e XIV, promovendo a flexibilização das normas estatais, possibilitando a desregulamentação 

do mercado de trabalho (CASTRO, 2014, p. 50).  

A autêntica flexibilização nos termos dispostos na Constituição, propõe um ambiente 

de compensação dessas perdas, em relação ao trabalhador, como ocorre com a garantia de 
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emprego por certo período, face à 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 tal contexto normativo, atualmente, segundo Maurício Godinho Delgado 

(2015, p. 68-69), o desenvolvimento econômico fortalece no país o pensamento voltado à 

desarticulação das normas estatais, com a redução dos direitos laborais, pautadas na 

flexibilização desequilibrada, ocasionando a desregulamentação dos direitos e precarização 

das condições de trabalho. As possibilidades de flexibilização em tempos de crise devem ser 

aplicadas com atenção ao princípio da isonomia, do valor social do trabalho e da dignidade 

humana, pois quando mal utilizados, permitem a mitigação das normas do direito do trabalho, 

atenuando a regra legal, face aos interesses econômicos.  

O ordenamento jurídico brasileiro, pautado na dignidade humana, no valor social do 

trabalho e na livre iniciativa deve priorizar a vida, a distribuição de renda e a inclusão social, 

articulados com a valorização do trabalho.  

O contexto econômico atual sujeita as relações de trabalho aos interesses capitalistas 

de mercado, sem nenhum respeito à dignidade humana. Portanto, necessário se faz que o 

homem, o trabalhador, a parte mais fraca na relação jurídica, seja protegido, uma vez que o 

contrato de trabalho privilegia o patrão, pois é ele quem formula o contrato e suas condições, 

estabelecendo um verdadeiro contrato de adesão. A situação atual remete à volta da escravidão 

dos tempos remotos, pois o trabalhador novamente se vê reduzido à mera peça do mercado, 

sujeito às condições de trabalho degradantes e exploratórias como será visto adiante. 
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1.2 MUDANÇAS E ALTERAÇÕES NA ESTRUTURA ECONÔMICA: 

GLOBALIZAÇÃO E NEOLIBERALISMO  

 

As relações produtivas se estruturam ao longo do contexto histórico. A princípio, nos 

primórdios da civilização, o trabalho era realizado para suprir as necessidades básicas, como a 

caça e a pesca para sobrevivência. Posteriormente foi substituído pela escravidão, à medida que 

o homem foi se organizando em comunidade, indivíduos foram sendo escravizados, resultado 

das guerras entre os clãs, na qual as famílias mais fortes sujeitavam as mais fracas. Após o 

trabalho tornou-se servil, em razão da sujeição à proteção. Mais tarde, o homem passou a vender 

sua força de trabalho para outrem em troca de remuneração. 

Essa forma de trabalho desenvolveu-se e ganhou forma no período da Revolução 

Industrial. Os trabalhadores vendiam sua mão-de-obra em troca de compensação pecuniária. 

No entanto, se sujeitavam às péssimas condições de trabalho, eram explorados, expostos a altas 

temperaturas, em ambientes escuros, percebendo salários ínfimos, laborando jornadas de 16 

(dezesseis) horas diárias. Tal contexto desencadeou descontentamento e revoltas.  

Nesse contexto de exploração, surge o direito do trabalho para corrigir essas distorções 

econômicas e sociais, resultado da luta da classe trabalhadora por melhores condições de 

trabalho, produto da evolução histórica do capitalismo. Tal instituto jurídico objetiva a proteção 

do trabalhador, garantindo sua dignidade e proporcionando um meio ambiente de trabalho 

seguro, harmonizando condições para seu desenvolvimento econômico e social.   

Porém, a realidade econômica atual marcada pela crise econômica, pela globalização 

dos mercados, abertura ao comércio internacional e à competitividade, requer o necessário 

aperfeiçoamento dos modos de produção e das relações de trabalho, com a consequente 

alteração do enquadramento jurídico da forma de prestação de serviço. Dessa maneira, a 

acumulação de capital coloca os direitos sociais como um obstáculo ao desenvolvimento 

econômico, precarizando as condições de trabalho, sujeitando o trabalhador à exploração 

exacerbada, preconizada pelo neoliberalismo. 

 

1.2.1 Globalização e Neoliberalismo: acumulação primitiva de capital, trabalho e espoliação 
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O capitalismo brasileiro herdou as condições de miséria de seus colonizadores, 

escravizando e explorando a classe trabalhadora, como fez com os índios, negros, imigrantes, 

transformando o trabalhador assalariado em mera peça sujeita às condições do mercado.  

O sistema capitalista mundial destruiu as estruturas do sistema feudal, expulsando os 

camponeses das terras para implementação do latifúndio, uma vez que a terra passou a ser 

considerada mercadoria e possuir alto valor de mercado (CASTRO, 2014, p. 26). Tal fato levou 

os camponeses à proletarização, vendendo sua força de trabalho para garantir sua subsistência. 

Trata-se da infância da cumulação primitiva de capital, com a introdução da dinâmica comercial 

na vida das pessoas (COUTINHO, 2015, p. 34-35).  

Houve a superação da manufatura pelas máquinas (MARTINS, 2009, p. 05, b). A 

Revolução Industrial intensificou a proletarização. O Estado protegia a burguesia, detentora dos 

meios e modos de produção, não havendo regulamentação em relação as condições de trabalho, 

havia normas legais repressivas aos trabalhadores, versando sobre vadiagem, traçando punições 

severas aos camponeses assalariados (COUTINHO, 2015, p. 39). 

A formação capitalista estruturada na acumulação primitiva de capital, promoveu a 

concentração de riquezas nas mãos de poucos com a consequente exploração de um enorme 

contingente de indivíduos desprovidos de bens, obrigados a vender sua força de trabalho, como 

por exemplo, a exploração selvagem dos operários no decorrer da Revolução (MARX, 1987). 

O abismo social entre trabalhadores e burguesia, agravado pelas péssimas condições de 

trabalho, ensejaram inúmeras ações revolucionárias dos trabalhadores a partir do século XIX. 

A burguesia tinha criado os seus mais ferozes opositores: os trabalhadores.  

Ocorre que diante das inúmeras transformações no mercado, a industrialização se 

espalhou por todo o mundo, deixando de ser um destino especial da Inglaterra, tanto que em 

pouco tempo, Estado Unidos e Alemanha desenvolveram uma indústria melhor que a inglesa 

(CASTRO, 2015, p. 29). Os países periféricos que não conseguiam acompanhar a 

industrialização, passaram a fornecer matéria-prima e mão-de-obra de para as potências 

industrializadas. A grande indústria reunia a totalidade das etapas do processo de produção, a 

linha de montagem e o controle do tempo (COUTINHO, 2009, p. 51). 

Nesse período, final do século XIX, o modelo de gestão nas fábricas guiava-se pelas 

teorias de Henry Ford e Frederick Taylor. Sergio Pinto Martins (2009, p. 06, b) afirma que o 

modelo taylorista se respaldava em “Princípios de administração científica”, com necessária 

racionalização da produção, de forma que a atividade do operário estava condicionada à 

velocidade do movimento das esteiras à sua frente. Henry Ford criou a linha de montagem na 

indústria automobilística, propondo o parcelamento da produção, de modo que o operário, 
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fixado em categorias profissionais definidas, passou a realizar apenas uma parte do processo de 

fabricação. O trabalho fragmentado era regido por uma empresa a que controlava todas as áreas 

e fases da produção (MARTINS, 2009, p. 06, b). Sobre o assunto, Castro leciona: 

 

Nesse período se modificou a forma de trabalhar. A introdução do modelo taylorista 

de divisão do trabalho estabeleceu o controle dos tempos e movimentos e a teoria dos 

tempos mortos do processo produtivo, o que levou à intensificação do ritmo de 

trabalho. Já no modelo fordista, houve a exatidão dos tempos, a repetição das tarefas, 

a fragmentação do processo produtivo, mediante a qual era cometida tarefa ao 

trabalhador cujo desempenho repetitivo era considerado como capaz de levar a uma 

execução exata e ágil (CASTRO, 2014, p. 29). 

 

Nesse contexto, imperava o liberalismo para reger o mercado. O Estado não deveria 

intervir na economia, representado pela expressão francesa “laissez faire, laissez passer, le 

monde va de lui-même” (deixa fazer, deixa passar, o mundo caminha por ele mesmo). Havia 

liberdade para toda e qualquer manifestação humana, seja ela de liberdade ou de propriedade. 

O Estado intervia dentro dos limites, sendo o trabalho regulado pela oferta e procura 

(MARTINS, 2009, p. 07, b). 

Todavia, o liberalismo econômico e a disputa por territórios entre as nações 

imperialistas desencadearam duas grandes guerras durante o século XX, tendo como 

consequência o holocausto, genocídios, mortes, fome, desemprego, tragédias que trouxeram 

consigo o caos econômico e político (COUTINHO, 2015, p. 52).  

Após a Segunda Guerra Mundial, diante da desordem instaurada e das barbáries 

cometidas contra o ser humano, o Estado assumiu uma postura intervencionista, preocupando-

se com o bem-estar social e com a adoção e implementação de políticas públicas voltadas ao 

planejamento e assistência social, bem como a implementação de política do pleno emprego. É 

o momento do Estado de Bem-Estar social, com intervenção do Estado na economia e no 

processo produtivo, de modo que: “Fortaleceu-se ao lado do discurso liberal da cidadania, o 

discurso social, com a afirmação do papel do Estado como agente dos processos 

transformadores, atuando para realização dos direitos sociais” (CASTRO, 2015, p. 29).   

O Estado pós-guerras, torna-se assistencial e procura assegurar padrões mínimos de 

políticas sociais voltadas à educação, à saúde, assistência social e a busca do pleno emprego. 

Esse período ficou conhecido como Welfare State, 1945 a 1970, considerado a época de ouro 

do capitalismo, com o aumento do lucro, da produtividade, da acumulação de capitais, emprego 

e avanços sociais e econômicos significativos que possibilitaram condições para o 

desenvolvimento de novas tecnologias (COUTINHO, 2016, p. 56-57).  
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Todavia, esse modelo perdurou até 1970, entrando em crise diante das inúmeras 

mudanças políticas, econômicas e sociais, necessária para manutenção do capitalismo. A 

mesma foi crucial para o surgimento do modelo de acumulação flexível de capital guiada pelo 

modelo toyotista de produção, voltado à produção de mercadorias, criado no Japão, após a 

Segunda Guerra Mundial. Tal modelo preocupa-se com a produção apenas do necessário e com 

a alta qualidade do produto, adaptando os produtos às necessidades dos clientes (COUTINHO, 

2015).  

Maria do Pérpetuo Socorro W. de Castro (2014, p. 33) preconiza que: 

 

A partir da crise de 1970, instaurou-se a fase do capitalismo caracterizado pela 

mudança econômica, globalização e avanços tecnológicos. O Estado neoliberal surgiu 

como um instrumento da globalização, identificando-se com as necessidades do 

capital em crise e, nele, há uma relação mimética com o Mercado.  

[...] O capitalismo que anteriormente e por estratégia de sobrevivência, transformara-

se e atendera as reinvindicações dos trabalhadores, após a crise econômica [...] voltou-

se para uma nova forma de produção, fora do modelo tradicional de trabalho e de 

empresa. 

 

Segundo Ricardo Antunes (2005, p. 29, a), os traços mais evidentes da crise de 1970 

foram a queda da taxa de lucro, causada pelo aumento do preço da força de trabalho, e pela 

intensificação das lutas sociais; seguida pelo esgotamento do padrão de acumulação 

taylorista/fordista de produção, pois os modelos não conseguiam responder a retração do 

consumo; a hipertrofia financeira, colocando o capital como prioritário para a especulação, 

dando ensejo à internacionalização; maior concentração de capitais entre a fusão de empresas; 

crise do Welfare State ou do Estado de Bem-Estar social, acarretando na crise fiscal e na 

necessidade de redução de gastos públicos; e por fim, no incremento das privatizações, marcada 

pela desregulamentação e flexibilização do processo produtivo e mercado de trabalho. 

Acrescente-se a isso a crise do petróleo e a desvalorização do dólar.  

A primeira crise foi a queda das taxas de lucros dos negócios, seguida da redução da 

produtividade, desaparecimento da política do pleno emprego, tornando os patamares de 

remuneração incompatíveis com o sistema econômico em crise. O capital financeiro passou a 

determinar as condições do mercado, acarretando especulações, fusões e incorporações de 

empresas, fortalecendo os monopólios mundiais, autorizando a privatização, flexibilização e 

desregulamentação do processo do trabalho.  

Diante desse contexto, supera-se o modelo de produção fordista-taylorista, promovendo 

a reestruturação dos fatores de produção. O modelo toyotista torna o trabalhador polivalente, 

executando diversas funções, tendo como objetivo a produção industrial enxuta. Paralelo a isso, 

ataca-se o valor do trabalho, propõe-se a racionalização produtiva, e a inovação tecnológica 
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causadora da automação industrial, bem como a fabricação de novos produtos e a busca por 

novos mercados. Promovem-se fusões empresariais possibilitando que as empresas se voltem 

para uma relação flexível, que permita a competitividade e a qualidade (COUTINHO, 2015, p. 

68).   

Como resposta à crise, iniciou-se um processo de reorganização do capital, pelo qual o 

trabalho passa a ser realizado com novas estruturas, “como resposta a sua própria crise, iniciou-

se um processo de reorganização do capital e de seu sistema ideológico e político de dominação, 

cujos contornos mais evidentes foram o advento do neoliberalismo, com a privatização do 

Estado, a desregulamentação dos direitos do trabalho” (ANTUNES, 2005, p. 31, a). Nesse 

contexto, Castro afirma: 

 

A partir da crise dos anos 1970, instaurou-se a fase do capitalismo caracterizado pela 

mudança econômica, globalização e avanços tecnológicos. O estado neoliberal surgiu 

como um instrumento da globalização, identificando-se com as necessidades do 

capital em crise e nele, há uma relação mimética com o mercado. As relações sociais 

de produção e a correlação de forças entre as classes sociais foram duramente 

atingidas e foi derruído o quadro dos direitos trabalhistas, de forma direta ou indireta. 

(...) O capitalismo que anteriormente e por estratégia de sobrevivência, transformara-

se e atendera as reinvindicações dos trabalhadores, após a crise econômica seguida 

pela crise política que desmantelou o polo socialista, voltou-se para uma nova forma 

de produção, fora do modelo tradicional de trabalho e de empresa (CASTRO, 2015, 

p. 33). 

 

Alia-se a isso, o colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas entre 1989 e 

1990, representada pelo socialismo, opositor da economia capitalista. Nesse contexto, o 

capitalismo tornou-se determinante, como pensamento único nas relações de produção, 

“trazendo consigo a privatização, abertura de mercados, flexibilização do trabalho, formas 

flexíveis de desenvolvimento do trabalho, multiplicidade de modelos empresariais e de relações 

de trabalho” (CASTRO, 2015, p. 33). 

Nesse contexto, a crise econômica de 1970, seguida pelo colapso econômico, 

desencadeou transformações e mudanças nas economias, com a consequente transformação do 

mercado, desencadeando novas formas de produção e de trabalho, voltados a um mercado cada 

vez mais específico e inclinado para a concorrência internacional, pautado na redução dos 

custos da produção e da mão-de-obra, de modo que lhes permita a competitividade.  

A globalização surge como resultado da intensa troca comercial e financeira entre os 

países, acarretando na formação de um novo cenário mundial. A mesma passa a ditar os arranjos 

sociais e políticos, e sua influência e estende a todo globo, “a globalização aflora uma nova 

cultura mundial no quadro das transformações do capitalismo liberal e da economia 

transacional” (ROESLER, 2014, p. 43). 
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Respectiva forma de organização mundial promove a quebra de barreiras entre países e 

fronteiras, marcados pela transformação do mercado mundial, com a expansão de grandes 

corporações internacionais, como o Mc Donald´s. Tal conjuntura surge devido à abertura de 

mercados, aliados à alta tecnologia da informática e da comunicação. As grandes empresas 

acabam por eliminar ou incorporar as pequenas empresas ao seu domínio, promovendo a 

cumulação de capital e a consequente reorganização dos modos de produção, favorecendo o 

capital em detrimento do trabalho (ROESLER, 2014, p. 42-43). 

Maria do Perpétuo Socorro W. de Castro (2014, p. 102) dispõe que a sociedade atual 

passa por um processo de transformação, acarretando mudanças nas relações sociais, voltadas 

à produção e ao capitalismo. Castro afirma ainda que:  

 

A análise da sociedade atual, conhecida como sociedade global, mostra a existência 

de um processo constante e múltiplo de transformação, que se afasta dos parâmetros 

fixados na modernidade, como objetividade, neutralidade e visão mecanicista do 

mundo, seguindo a incerteza de questionamento. Essa mudança acarreta múltiplas 

consequências na sociedade e nas relações sociais, atingindo seus protagonistas. 

Enquanto ocorre a globalização do capitalismo, como modo de produção, instala-se a 

sociedade global, com suas estruturas de poder econômico e político (CASTRO, 2014, 

p. 102).  

 

Um dos traços mais fortes da globalização é a internacionalização do capital que traz 

consigo, na transformação qualitativa e quantitativa do capital, a chamada “fábrica global” em 

que estão subsumidas todas as formas de organização social e técnica do trabalho, e que provoca 

o redimensionamento de espaços e tempos (CASTRO, 2014, p. 103).  

Aliado a isso, surge o neoliberalismo, amparado pelo conceito de Estado mínimo, 

caracterizado pela não intervenção estatal no mercado (ROESLER, 2014, p. 39). O 

favorecimento desse modelo econômico não intervencionista se deu principalmente com as 

vitórias políticas de Ronald Reagan nos Estado Unidos e Margaret Thatcher na Inglaterra, que 

embasados no pensamento neoliberal, passam a promover o deslocamento do mercado como 

centro da sociedade em substituição ao Estado. Propagou-se a reprodução do capitalismo, com 

a retirada do Estado das relações de produção, fortalecendo a conjuntura de acumulação 

capitalista (CASTRO, 2015, p. 99). Nesse sentido, aduz Goldschmidt: 

 

Entre as principais características do neoliberalismo da época, destacam-se a retração 

do Estado de Bem-Estar Social, readaptação de direitos trabalhistas aos interesses 

empresariais, privatização de inúmeras empresas geridas pelo Estado e 

desregulamentação de mercados. Até mesmo governos historicamente reconhecidos 

por características de esquerda e trabalhista, acabaram optando por receitas de cunho 

neoliberal. Apesar da redução da inflação e dos gastos sociais, o desemprego e a 

desigualdade social continuaram a crescer. “A economia globalizada, então, passa a 
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ditar os arranjos sociais e políticos e o liberalismo dá lugar ao neoliberalismo” 

(GOLDSCHMIDT, 2009, p. 39).  

 

O neoliberalismo volta-se à uma ideologia preocupada com uma economia ajustada à 

vantagem individual, à maximização do lucro, reduzindo a pessoa humana à condição de 

mercadoria. O capitalismo neoliberal privilegia o mercado, marginalizando a população e os 

trabalhadores (ROESLER, 2014, p. 39). Dessa forma, tal instituto promove a superexploração 

dos trabalhadores, “fomenta a competição interna e externa, desestabilizando e desarticulando 

os trabalhadores, retirando destes o tempo para pensar, criticar e reivindicar, bem como para 

outras atividades vitais, como a família, a sociedade, a cultura e o lazer” (GOLDSCHIMDT, 

2009, p. 139). Nesta senda, aponta Goldschmidt: 

 

O neoliberalismo propugna a massificação. Deseja uma sociedade de consumo, 

alienada pelos meios de comunicação; fomenta o desejo da aquisição de produtos e 

de serviços, ainda que fúteis e desnecessários, impondo modismos e padrões sociais 

“diferenciados”, tudo para aumentar o lucro. Deseja uma sociedade consumista, 

individualista, alienada e estressada. Aumenta-se a lucratividade, desarticulando as 

pessoas, sugando-lhes o tempo necessário para pensar e contextualizar a realidade 

tirando-lhes o poder de reinvindicação, jogando-as para o trabalho exaustivo e 

extremamente competitivo e privando-as do convívio familiar e social 

(GOLDSCHIMDT, 2009, p. 140). 

 

Nesse contexto, a globalização e o neoliberalismo afetam diretamente a economia e a 

sociedade, se estendendo a todos os setores da vida humana, como o político, social, cultural. 

A relação de trabalho se torna ambígua, complexa e multifacetada (ROESLER, 2014, p. 44). A 

competição do mercado mundial promove a flexibilização dos modos de produção e das 

relações de trabalho, com a consequente redução de direitos dos trabalhadores. O bem-estar do 

cidadão é afetado pela redução do papel do Estado e pela ampliação do mercado, moldando 

trabalhadores precários e desassistidos (CASTRO, 2014, p. 104-105).  

O fenômeno da globalização, somado à adoção de práticas neoliberais e ao aumento da 

taxa de desemprego, promovem um novo marco nas relações de trabalho: a flexibilização dos 

modos de produção, e consequentemente, a flexibilização da legislação trabalhista, 

promovendo a desregulamentação, com a supressão e retirada de direitos do trabalhador, 

assegurados pelo ordenamento jurídico, por conseguinte, precarizando ainda mais as condições 

de trabalho, conforme será visto adiante.  

O novo modelo de produção flexível, pautado na redução de custos, desencadeia a 

“mundialização e a transnacionalização do capital”, implantando a concorrência 

intercapitalista, a liberdade de mercado e a autonomia, com a consequente precarização das 
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condições de trabalho e a redução dos trabalhadores a condições análogas às de escravo, como 

ocorre no Brasil e em outros países (COUTINHO, 2015, p. 84). 

No Brasil a flexibilização é permitida pela Constituição Federal promulgada em 1988, 

em casos específicos elencados no art. 7°, desde que haja a devida compensação. Permite a 

possibilidade jurídica de flexibilizar salário e jornada, mediante negociação coletiva, desde que 

haja a devida compensação.  

Todavia, atualmente verifica-se uma negação dos direitos trabalhistas face ao 

desenvolvimento do capital, no interesse econômico do empregador. O Direito do Trabalho 

passa a ser visto como um entrave ao desenvolvimento econômico. 

No plano social, a flexibilização acentua o desemprego, o empobrecimento da 

população e agrava a exclusão social, à medida que promove o desmonte do Estado, a retirada 

dos direitos, a desarticulação social, o individualismo e o consumismo. No plano trabalhista, a 

flexibilização foi forjada para suprimir ou relativizar direitos dos trabalhadores, visando uma 

falaciosa diminuição dos custos e a retirada do Estado da relação entre capital e trabalho 

(GOLDSCHIMDT, 2009, p. 141). 

O resultado brutal dessas transformações é a expansão do desemprego sem precedentes 

que atinge o mundo em escala global, promovendo a subproletarização, com a consequente 

sujeição dos trabalhadores a contratos temporários, contratos por tempo parcial, subcontratos, 

trabalho terceirizado, quarterizado, quinterizado, e trabalhadores vinculados à economia 

informal (ANTUNES, p. 52, 2009, a). 

Portanto, o fenômeno da globalização aliado à política econômica neoliberal, geram 

mudanças nas relações de produção e trabalho, marcadas pela flexibilização do contexto 

produtivo e da legislação trabalhista, com a consequente desregulamentação da legislação 

vigente. Tal contexto promove a supressão de direitos sociais previstos no ordenamento 

jurídico, com a retirada de direitos dos trabalhadores, ferindo seus direitos de personalidade, 

precarizando as condições de trabalho, conforme será abordado nos capítulos subsequentes.  

 

 

1.2.2 Flexibilização, Desregulamentação e Precarização  

 

 

A Revolução Industrial foi o marco da exploração exacerbada, com a opressão do 

proletariado nos grandes centros industriais face a um capitalismo sem freios. Os mais fortes 

detentores dos meios de produção passaram a explorar os mais fracos. 
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Nesse contexto, “o capitalismo construiu uma forma de sociedade para atender aos seus 

fins” (CASTRO, 2014, p. 99), e o mesmo se molda levando em conta a conjuntura econômica, 

política e social. A crise do capitalismo iniciada em 1970 promoveu mudanças nas formas de 

produção e nas relações, surgindo a flexibilização como uma possível solução para a crise 

(ROESLER, 2016, p. 47).  

O Estado passa de Liberal, não intervencionista, a Estado de bem-estar social, intervindo 

nas relações, promovendo e garantindo direitos, todavia, o mesmo também se molda às novas 

condições do mercado, pautadas na especialização da produção e redução dos custos, com a 

consequente flexibilização na fabricação e nas condições de trabalho. Porém, o problema não é 

a flexibilização, mas a precarização: os novos rumos.  

Maria do Perpétuo Socorro W. de Castro dispõe que “a modernidade é intrinsecamente 

globalizante e, portanto, uma das consequências fundamentais da modernidade é a 

globalização, como processo de desenvolvimento desigual e fragmentador”.  

Átila da Rold Roesler (2015, p. 43) declara que a globalização acarreta transformações 

no capitalismo liberal e na economia mundial. Segundo o autor, a mesma possibilita a expansão 

de grandes corporações internacionais, a abertura do mercado, eliminando as pequenas 

empresas ou incorporando-as, promovendo a acumulação do capital, reorganizando a produção, 

promovendo o desemprego e a exclusão social. A globalização promove profundas alterações 

sobre o capital e o trabalho, prejudicando este em detrimento do outro. 

Nesse sentido, como resultado das transformações nos modos de produção, o 

desenvolvimento econômico promove a implementação do processo flexibilizador, com a 

consequente redução dos direitos do trabalhador, que acarreta em inúmeras lesões aos direitos 

de personalidade do trabalhador, e como resultado, culmina na precarização das condições de 

trabalho.  

 

 

1.2.2.1 Flexibilização 

 

 

A globalização promove a abertura dos mercados e a consequente transformação na 

economia dos países, voltados ao mercado mundial competitivo, pautado na redução dos custos 

e maximização dos lucros. O desenvolvimento econômico aliado à política neoliberal, com o 

objetivo de promover a acumulação de capital, coloca os direitos sociais como um obstáculo ao 

desenvolvimento social. Altera-se a relação entre capital e trabalho, prejudicando este em 

detrimento do outro. 
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O novo modelo econômico pauta-se no neoliberalismo, que defende a não participação 

do Estado na economia, propondo a liberdade econômica absoluta, objetivando garantir o 

crescimento econômico e o desenvolvimento social. Nesse sentido, impõe o enxugamento do 

Estado, implementação do processo flexibilizador, acarretando mudanças nos contratos de 

trabalho e reduzindo os direitos do trabalhador.  

A flexibilização surge como suposto mecanismo para o enfrentamento da crise. 

Promove o enxugamento do Estado e mudanças nos contratos de trabalho, com a alteração dos 

direitos do trabalhador. Tal instituto, como vem sendo manipulado, traz vantagens para o 

capital, e ao contrário do que se prega, não traz benefícios aos trabalhadores, uma vez que se 

reduzem os direitos sob o falso argumento de que essa conduta propicia segurança jurídica e a 

criação de novos empregos, no entanto, trata-se de precarização revestida de flexibilização. 

Flexibilizar significa diminuir a rigidez. A palavra flexibilização traz em seu bojo a ideia 

de ruptura com o rigor, a noção de uma capacidade de se moldar a diferentes conjunturas, e a 

facilidade em se adaptar a diferentes contextos. Sergio Pinto Martins (2009, p. 08-09, a) dispõe 

que o verbo flexibilizar vem do latim, e tem o sentido de curvar, dobrar. 

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. 

Silvio Beltramelli Neto (2008, p. 15) dispõe que “flexibilizar significa tornar alguma 

coisa menos rígida”. Dessa forma, o que tem sido chamado de flexibilizar o ordenamento 

jurídico trabalhista, na verdade significa, reduzir os direitos dos trabalhadores face à exploração 

do capital, como possível solução para o enfretamento da crise. 

Segundo Rosita de Nazaré Sidrim Nassar (1991, p. 20) se pode definir a flexibilização 

das normas trabalhistas “como parte integrante do processo de flexibilização do mercado de 

trabalho, consistente no conjunto de medidas destinadas a dotar o Direito Laboral de novos 

mecanismos capazes de compatibiliza-lo com as mutações de fatores de ordem econômica, 

tecnológica ou de natureza diversa exigentes de pronto ajustamento”. 

 Àtila da Rold Roesler (2014, p. 47), define a flexibilização como “o conjunto de medidas 

destinadas a dotar o direito do trabalho de novos mecanismos capazes de compatibiliza-lo com 

as mutações decorrentes de fatores das mais variadas ordens, como econômicos, tecnológicos 

ou sociais”.  

Para Sergio Pinto Martins (2009, p. 13-14, b), a flexibilização busca instituir 

mecanismos para se adequar às mudanças econômicas e sociais ocorridas. Portanto, não se trata 
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se flexibilizar o direito do trabalho, mas as condições de trabalho. Segundo o autor, “a 

flexibilização não é uma revogação ou exclusão dos direitos trabalhistas, mas a modificação de 

certos direitos mediante negociação coletiva, notadamente diante das crises econômicas”. 

Todavia, as flexibilizações nos moldes atuais promovem a redução e a supressão dos 

direitos trabalhistas, em total prejuízo ao trabalhador.  

A autêntica flexibilização promove um ambiente de compensação dessas perdas, em 

relação ao trabalhador. São usados mecanismos para isso, o mais comum, por exemplo, é a 

garantia de emprego por certo período. A próprio Constituição Federal de 1988 dispõe sobre a 

possibilidade de flexibilização nos termos do art. 7°, incisos VI, XIII e XIV, no que tange 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. 

Todavia, tal definição vem sendo utilizada de forma maliciosa para justificar a 

precarização das condições de trabalho. A autêntica flexibilização promove ganhos para o 

patrão e para o empregado. Por exemplo, quando reduz direitos dos trabalhadores, como o 

salário, e garante-se o emprego. Mas o instituto não vem sendo aplicado com essa intenção e 

finalidade, logo não há que se falar em flexibilização dos contratos de trabalho, mas na 

precarização das condições do trabalho, contrariando os preceitos constitucionais. 

 A falsa “flexibilização” é uma precarização das condições, utilizada maliciosamente, 

para atender aos interesses do capital, facilitando o processo econômico e reduzindo os encargos 

sociais empresariais, promovendo a restrição dos direitos concedidos ao trabalhador.  

 Nesse contexto, flexibilização se refere à possibilidade de compensação, diminuindo um 

direito em detrimento de outro. Nesse sentido, Roesler afirma que: 

  

[...] flexibilizar significa criar exceções, dar maleabilidade à rígida lei trabalhista, 

autorizar a adoção de regras especiais para casos diferenciados. Mas a verdade é que 

a ideologia flexibilizante intensificou a propaganda contra o direito do trabalho. 

Assim, é que esse ramo do direito vem sofrendo constantes ataques de determinados 

setores da sociedade, sendo considerado responsável pelos graves problemas 

encontrados na economia nacional (ROESLER, 2014, p. 47). 

 

A flexibilização ganhou espaço no ordenamento jurídico brasileiro com a promulgação 

da Constituição Federal de 1988, nos termos do art. 7°.   

O fenômeno flexibilizador aplicado ao contexto econômico atual permite a 

flexibilização dos direitos constitucionalmente assegurados aos trabalhadores, de modo que as 

convenções e negociações coletivas possam reduzir e até suprimir direitos constitucionalmente 

assegurados. 
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Nos termos do artigo 7º, VI, XIII e XIV, CF/88, a Constituição autoriza a negociação 

coletiva para tratar da redução de salário e jornada. Da mesma forma, a Consolidação das Leis 

Trabalhistas, nos termos do artigo 71° e parágrafos, autoriza a redução do intervalo mínimo de 

uma hora para almoço, uma vez atendidas as exigências das autoridades do Ministério do 

Trabalho.  

Rodrigo Goldschmidt (2009, p.130 et. seq.), baseando-se nas teorias de Oscar Ermida 

Uriate, propõe a classificação da flexibilização quanto à sua finalidade, quanto à forma de 

direito flexibilizado, quanto à contrapartida, quanto à matéria e quanto à conduta.  

Segundo o autor (GOLDSCHMIDT, 2009, p.130) quanto à finalidade da flexibilidade, 

ela pode ser de proteção, de adaptação e de desregulamentação. De proteção, porque o direito 

do trabalho sempre se apresentou flexível, no sentido de beneficiar o trabalhador, por exemplo, 

a norma mais benéfica, prevista no caput do art. 7º da Constituição. De adaptação, “para 

adaptar, via negociação coletiva, as normas legais às novas circunstâncias empresariais, 

todavia, de forma globalmente benéfica ao trabalhador”. E por fim, de desregulamentação, 

consiste na suspensão de direitos trabalhistas consagrados ou na substituição dos mesmos por 

outros menos vantajosos, como por exemplo, a multa do FGTS que substituiu a estabilidade do 

trabalhador, nos casos de demissão sem justa causa.  

Todavia, é preciso salientar que nem sempre a flexibilização é aplicada de modo 

benéfico ao trabalhador, como a possibilidade de parcelamento do 13° (décimo terceiro) salário 

ou sua redução, o parcelamento das férias, representam possibilidades de precarização. A 

substituição da estabilidade do trabalhador pelo deposito do FGTS também é um exemplo de 

precarização, pois tal fato acarretou a crescente instabilidade nas relações de trabalho, 

reduzindo os vínculos formais  

Da mesma forma, para Leandro Dorneles (2002, p. 141) a flexibilização se divide em 

fins, objeto e forma. Os fins se referem à proteção, voltada ao surgimento de novos direitos em 

benefício do trabalhador. A autêntica flexibilização objetiva a promoção de um ambiente de 

compensação, retirando direitos do trabalhador, compensando-os, voltando-se a sua proteção, 

por exemplo, reduz o salário, em contrapartida reduz a jornada de trabalho. 

Quanto ao objeto, pode ser interna ou externa. Interna porque modifica uma relação pré-

existente, como no caso da jornada e da remuneração. E a externa se refere aos incentivos do 

ingresso, como salário, jornada e restrição à saída, mecanismos que buscam restrição à 

despedida, ou seja, os empresários se adaptam à utilização direta dos trabalhadores, bem como 

sua dispensa, sem interferência estatal, como nos casos do contrato temporário (DORNELES, 

2002, p. 142). 
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Da mesma forma, Rodrigo Goldschmidt (2009, p.132) dispõe que a flexibilização 

interna é voltada para aspectos internos da relação de trabalho já existente, como horário de 

trabalho, art. 7°, XIII da Constituição; salário, art. 7°, VI da Constituição; mobilidade 

geográfica, art. 469 da Consolidação das Leis Trabalhistas. E a externa é voltada para as formas 

de admissão e demissão. Há uma flexibilidade na entrada “quando se flexibiliza o ingresso na 

relação de trabalho com contratos atípicos, transitórios, precários, temporários ou menos 

protegidos”, como contrato por tempo parcial, contrato temporário, terceirizações.  

Quanto à forma, doutrinadores como Leandro Dorneles (2002, p. 142-143), Maurício 

Godinho Delgado (2015, p. 67), Rodrigo Goldschmidt (2009, p.130) e Sergio Pinto Martins 

(2009, p. 32), explicam que a flexibilização pode ser heterônoma ou autônoma. A flexibilização 

heterônoma é alheia à vontade das partes, pois é imposta pelo Estado mediante a edição de lei, 

modificando um direito e estabelecendo uma regra pior que a anterior como no caso de contrato 

temporário. Já a flexibilização autônoma está relacionada à vontade das partes, estipuladas na 

negociação coletiva, promovendo a atenuação dos institutos. Nesta modalidade, capital e 

trabalho negociam.  

Quanto a contrapartida, a flexibilização se caracteriza pela conduta do trabalhador. Pode 

ser classificada em incondicional, quando o trabalhador renuncia ou perde direitos, acreditando 

que a conjuntura irá melhorar, como ocorre quando há acordo coletivo para a redução de salário 

sem proporcional de redução de jornada, preservando empregos até que a empresa se recupere 

economicamente (art. 7°, VI da Constituição) (GOLDSCHIMDT, 2009, p. 131). E caracteriza-

se como condicional quando o trabalhador perde ou renuncia um direito, mas em contrapartida 

recebe uma contraprestação, como quando a convenção coletiva reduz o salário e a jornada, 

aumentando período de férias. Uma vez cumprido, se voltam às condições anteriores 

(GOLDSCHIMDT, 2009, p. 131). 

Por fim, há que se falar quanto à conduta do Estado em relação a flexibilização. O Estado 

pode ter uma conduta de ação ou omissão (GOLDSCHIMDT, 2009, p. 133). A flexibilidade 

por ação incide quando o Estado edita normas que suprimem ou precarizam os direitos 

consagrados, como nos casos de redução salarial (art. 7°, VI da Constituição), compensação de 

jornada de trabalho e banco de horas (art. 7°, XIII da Constituição e art. 59 da CLT), contrato 

de trabalho em tempo parcial que reduz jornada e salário (art. 58-A da CLT), o regime de férias 

desse contrato (art. 130-A da CLT), que estabelece a proporção das férias em razão das horas 

trabalhadas, e inúmeros outros institutos, como as Súmulas do Tribunal Superior do Trabalho, 

por exemplo, a Súmula 330, que assegura que as parcelas não ressalvadas pelo empregado no 

termo de rescisão liberam o empregador do pagamento.  
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Já a flexibilidade por omissão ocorre quando o Estado deixa de regulamentar direitos, 

ou regulamenta mas de modo que a mesma não traga benefícios nem prejuízos. Em outras 

palavras, a regra está prevista mas não de forma esclarecedora, como no caso da despedida 

arbitrária (art. 7°, I da Constituição), da proteção do mercado de trabalho da mulher (art. 7°, 

XX da Constituição), do aviso prévio proporcional por tempo de serviço (art. 7°, XXI da 

Constituição), de atividades penosas (art. 7°, XXIII da Constituição) (GOLDSCHIMDT, 2009, 

p. 135). 

A flexibilização pode ainda ser classificada como rígida ou flexível. De acordo com 

Sergio Pinto Martins (2009, p. 31-33), no sistema rígido a intervenção estatal é acentuada, 

enquanto no sistema flexível, há pouca ou nenhuma legislação, apenas se estabelecem regras 

mínimas, “cabendo às negociações coletivas definir as demais condições de trabalho”.  

Nesse contexto, a flexibilização pode ainda ser legal ou autorizada, nos termos da lei, 

como dispõe o art. 7°, XIII e VI da Constituição Federal, que flexibiliza a jornada e os salários, 

e ainda, pode ser ilegal e ilícita, quando se objetiva burlar a lei e suprimir direitos dos 

trabalhadores (MARTINS, 2009, p. 31, b). 

Segundo Leda Maria M. Silva e Lory Kurahashi (2009), as formas flexibilizadoras não 

se restringem à previsão constitucional voltadas para a compensação. Segundo as autoras, 

flexibilizam-se os contratos de trabalho de forma negativa, como ocorre em determinados 

situações e condições nos “contratos por prazo determinado; trabalho temporário; trabalho a 

tempo parcial; empreitadas; cooperativas; redutibilidade salarial por acordo ou convenção 

coletiva; flexibilização das jornadas de trabalho e a terceirização de serviços”, ferindo os 

direitos de personalidade do trabalhador, contrariando o valor social do trabalho e da livre 

iniciativa. 

Além dos contratos de trabalho, podem se flexibilizar as condições dos mesmos, como 

a compensação da jornada de trabalho; banco de horas; redução dos salários; remuneração 

variável, com participação nos lucros e resultados desvinculados da remuneração, suspenção 

do trabalho (MARTINS, 2009, p. 33, a). Ou ainda, com a possibilidade do parcelamento das 

férias, assim como de seu pagamento; décimo terceiro salário diluído em 12 (doze) meses. Estes 

2 (dois) últimos, entende-se que sejam precarização. 

A aplicação do instituto pode ocorrer de forma legislada ou negociada (MARTINS, 

2009, p. 31, b). Ocorre que a Constituição não vinha reconhecendo amplos poderes à 

negociação coletiva, todavia, o contexto econômico atual permite a flexibilização dos direitos 

constitucionalmente assegurados, de modo que as convenções e negociações coletivas possam 

reduzir e até suprimir direitos constitucionalmente assegurados aos trabalhadores em flagrante 
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desrespeito aos princípios constitucionais, como a dignidade da pessoa humana, o valor social 

do trabalho e o não retrocesso. 

O instituto coloca em pauta os limites e a contraposição entre o negociado e o legislado. 

O modelo legislado baseia-se no complexo de normas estatais, impostas pelo Estado e demais 

fontes com atenção à sua hierarquia, enquanto o modelo negociado funda-se na concepção 

“autotutelar do Direito do Trabalho” (NASCIMENTO, 2011, p. 50), pautada no princípio da 

autonomia privada dos particulares, no qual os interlocutores sociais tomam a iniciativa para 

solucionar seus próprios conflitos trabalhistas, dando ensejo às negociações coletivas e acordos 

coletivos. No entanto, esse modelo só é possível com sindicatos fortes.  

A Constituição está baseada nos princípios da dignidade humana, da valorização social 

do trabalho e da supremacia da constitucional. Assim, a negociação coletiva poderia ser usada 

para a flexibilização dos direitos trabalhistas, nas três hipóteses previstas no artigo 7°, 

respeitando o valor social do trabalho e a vedação ao retrocesso. 

Ocorre, que por diversas vezes, referidos instrumentos pautados em normas autônomas 

se contrapõem às normas jurídicas estatais, conhecidas como legislado. Nesse contexto, 

prevalecendo o negociado ao legislado haverá a supressão das garantias atribuídas aos 

trabalhadores, promovendo inúmeras mudanças no direito do trabalho, possibilitando a cessão 

de direitos, mitigando os direitos dos trabalhadores, substituindo as vantagens garantidas 

constitucionalmente por benefícios inferiores, em detrimento do desenvolvimento econômico 

(BELTRAMELLI NETO, 2008, p. 15). Como poderá ocorrer com a nova legislação trabalhista 

(Reforma trabalhista – Lei 13.467/17).  

A negociação entre trabalhadores e empresários não está no mesmo patamar de 

negociação, ocorrendo sem equilíbrio, prejudicando diretamente a parte mais fraca da relação, 

qual seja, os trabalhadores. Tal fato representa um massacre da parte fragilizada, priorizando o 

lucro em face dos direitos historicamente conquistados pelos trabalhadores, reduzindo-os.  

As relações oriundas do contrato de trabalho são assimétricas de poder, pois de um lado 

está o empregador, detentor dos modos de produção e de outro, o empregado, detentor da força 

de trabalho. Dessa forma, a intervenção estatal se faz necessária sob o manto protetivo, para 

garantir um mínimo de igualdade, suficiente para se efetivar a relação jurídica, impossibilitando 

a exploração (SILVA, 2015, p. 73). 

Diante de tais possibilidades flexibilizadoras, o Estado atribui a particulares a 

possibilidade de negociação em relação a condições de trabalho, levando em consideração a 

lógica civilista, pautada na autonomia da vontade dos particulares e do capital, estipulando 

regras em relação à atividade do trabalhador. 
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O Estado, até então garantidor do bem-estar social, passa a não intervir nas relações 

econômicas, em favorecimento ao capital, uma vez que sua intervenção pode restringir a 

autonomia empresarial, aumentando os custos e retardando o desenvolvimento econômico. 

Assim, “a política neoliberal vem emergir com o objetivo de garantir a acumulação de capital” 

(CAMPANA, 2000, p. 133). 

Tais previsões normativas permitem a mitigação de direitos juridicamente tutelados, 

mediante acordos e convenções coletivas entre sindicatos e trabalhadores, sofrendo restrições e 

reduções, sob a frágil justificativa da flexibilização. Grijalbo Fernandes Coutinho (2015, p. 78) 

preconiza que a exploração e violência retira dos trabalhadores os direitos e conquistas sociais 

em face da acumulação de riquezas, promovendo a degradação laboral e o consequente 

retrocesso social. Ainda segundo o autor, (COUTINHO, 2015, p. 79): 

 

Dado ao soterramento de conquistas trabalhistas alcançadas historicamente com 

sangue, suor e lágrimas, como deve ter os mesmos intérpretes dificuldades para 

vislumbrar ofensa a direitos humanos quando práticas sonegatórias forem 

evidenciadas, até mesmo contra direitos legais positivados da classe trabalhadora.  

 

Tais previsões permissivas e supostamente flexibilizadoras são contrárias aos princípios 

norteadores do direito, como o princípio da proteção e da irrenunciabilidade de direitos.  

Promove-se a precarização exacerbada das condições de trabalho, expondo os 

trabalhadores à extenuantes jornadas de trabalho, ínfimos salários, contrariando a lógica 

normativa da Constituição de 1988, o valor social do trabalho e a promoção de melhores 

condições de vida amparada pelo trabalho digno. Assim, flexibilização, e sinônimo de 

precarização, e desregulamentação contraria a lógica de proteção do trabalhador, pautada em 

princípios de ordem pública, de caráter imperativo.  

A flexibilização autêntica, para seus defensores, quando bem aplicada, é uma possível 

solução para a crise e para o desemprego, facilitando a disputa no processo econômico, visando 

dar competitividade as empresas, pois a “grosso modo, quanto mais encargos para o 

empregador, menos empregos” (BELTRAMELLI NETO, 2008, p. 36). Ocorre que há uma 

distorção na aplicação do instituto, que na verdade, trata-se da precarização das condições, uma 

vez que não há a compensação dos direitos e garantias. 

O Direito do Trabalho, visto como um empecilho ao desenvolvimento, como entrave à 

economia, passa a ser alterado mediante a suposta aplicação de condições flexibilizadoras, que 

na verdade promovem a precarização das condições de trabalho e a superexploração. Para 

Roesler: 
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Para aumentar a lucratividade, diversos setores da economia têm se utilizado do 

recurso da flexibilização para explorar a força de trabalho em condições absurdas, 

como abuso de horas extras, manipulação de velocidade das máquinas e equipamentos 

de produção, negligencia no ambiente de trabalho, baixos salários, o que por certo 

acaba gerando verdadeiro caos nas relações de trabalho e grave insegurança social 

(ROESLER, 2014, p. 50). 

 

A desvalorização do trabalho suscita dados alarmantes de descaso e exploração do 

trabalhador. O avanço tecnológico, dos meios de produção, obriga o homem a competir com a 

máquina. A sociedade global passa por um constante processo de transformação, acarretando 

em consequências nas relações sociais, atingindo seus atores principais, retirando dos 

trabalhadores os direitos concedidos pela legislação (CASTRO, 2014, p. 102). 

Leandro Dorneles (2002, p. 139), dispõe que a flexibilização representa uma nova 

“(des)ordem” social, que promove a eliminação das normas trabalhistas, para atender as 

necessidades do mercado, a competitividade e o crescimento da economia, objetivando 

implantar medidas de estabilidade econômico-social na ótica do capitalismo. No entanto, trata-

se de “um processo de legitimação pelo Estado do dano social”.  

O princípio norteador do ordenamento jurídico brasileiro pauta-se na dignidade da 

pessoa humana, nos termos do art. 1°, III da Constituição, seguidos pelo valor social do trabalho 

e da livre iniciativa, capazes de assegurar a todos uma vida digna. 

Os artigos 7°, 8°, 9°, 10° e 11° da Constituição regulamentam as relações de trabalho, 

versando sobre o valor social do trabalho e a melhoria da condição social, tutelando os direitos 

dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social. 

Consagra ainda o princípio da vedação do retrocesso social, reconhecendo a possibilidade do 

negociado se sobrepor ao legislado em determinados casos, desde que importe na melhoria da 

condição social do trabalhador (BELTRAMELLI NETO, 2008, p. 77). 

Flexibilizar as condições de trabalho sem a devida compensação ocasiona a “redução 

dos salários, aumento jornadas de trabalho, trabalho intenso, despotismo patronal, 

informalidade, repressão ao movimento sindical e ao exercício de greve” (COUTINHO, 2015, 

p. 110). Isso é precarização.  

As possibilidades flexibilizadoras são infinitas, mas quando afetam a dignidade humana, 

ferem os direitos de personalidade do trabalhador e contrariam o valor social do trabalho e da 

livre iniciativa. Nesse sentido, Silva e Kurahashi afirmam que: 

 

[...] estas modernas formas de flexibilização das normas de direito do trabalho, são 

entendidas por alguns como negativas, assim, a terceirização, que é um processo de 

transferência de atividades não essenciais da empresa para serem executadas por 

terceiros, pode constituir-se em precarização do trabalho, ou seja, colocar o 
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empregado numa situação de risco e indignidade, quando ilegal (SILVA; 

KURAHASHI, 2009). 

 

Nesse contexto de mudanças, Maria do Perpétuo Socorro W. de Castro (2014, p. 105), 

dispõe que “o bem-estar do cidadão é afetado, de um lado, pela redução do papel do Estado e, 

de outro, pela ampliação do mercado, tanto ao moldar trabalhadores precários e desassistidos, 

como ao conferir proteção social aos indivíduos que a ele acorrem, como consumidores de 

proteção social”. 

É inegável que a flexibilização das leis trabalhistas resulta diretamente na perda de 

direitos para o trabalhador, sem qualquer compensação. E ainda, em que pese a flexibilização 

se pautar na justificativa da redução dos direitos objetivando o aumento do lucro, e a redução 

dos custos para o empregador, a mesma, não rara vezes, é utilizada com o único e exclusivo 

objetivo de subtrair direitos mínimos dos trabalhadores, contrariando os direitos fundamentais. 

Nesse sentido, Silva afirma: 

 

A festejada flexibilização das relações traz, em verdade, como faceta francamente 

negativa a precarização do trabalho e do próprio trabalhador enquanto pessoa, 

atingindo-lhe a personalidade e ferindo-lhe a própria dignidade, na medida em que o 

afasta do centro de fruição de sua mão-de-obra privando-o cada vez mais de valores 

essenciais ao desenvolvimento humano no campo profissional, como reconhecimento 

profissional e pessoal, inserção no meio corporativo, valorização da força de trabalho 

e aumento da autoestima, esta inequivocadamente constada ao oportunizar-se ao 

trabalhador ambiente propicio ao desenvolvimento aos seus expoentes (SILVA, 2015, 

p. 112).  

 

As regras trabalhistas objetivam conferir aos trabalhadores maiores garantias, 

objetivando proteção ao trabalhador e impondo limites à atuação do tomador de serviço. No 

entanto, em períodos de crise, “o direito do trabalho passa a ser visto como verdadeiro 

empecilho ao desenvolvimento do país, inclusive pelos próprios governantes e por aqueles que 

se dizem representantes do povo” (ROESLER, 2014, p. 49).  

Essa retórica vai de encontro com os interesses daqueles que se pautam na falsa 

justificativa da flexibilização para explorar a massa trabalhadora, sua força de trabalho, 

objetivando a multiplicação de riquezas, aumentando o lucro e reduzindo os direitos dos 

trabalhadores. Não existe uma garantia efetiva de que a flexibilização promova os resultados 

esperados, ainda mais quando a mesma é usada indevidamente.  

Portanto, a flexibilização atual é precarização, pois prioriza o interesse do capital, 

permitindo que o mercado regule as relações de trabalho. Tal possibilidade traz resultados 

nefastos à vida e às condições de trabalho, ignorando preceitos constitucionais fundamentais, 

violando ostensivamente a dignidade de ser humano e o valor social do trabalho. A ordem da 
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vez é a desregulamentação das normas trabalhistas repassando aos trabalhadores o resultado da 

crise econômica, promovendo vertiginosa precarização das condições de trabalho.  

 

 

 

1.2.2.2 Desregulamentação 

 

A conjuntura econômica regulada pelo contexto neoliberal vê as previsões protetivas do 

direito do trabalho como obstáculos à evolução da economia e ao rebaixamento do preço da 

força de trabalho. Os defensores do neoliberalismo propõem a reformulação dos direitos, em 

detrimento do desenvolvimento econômico. 

A flexibilização nasce como possível solução, dispondo sobre a redução de direitos 

desde que haja determinadas garantias, facilitando a disputa no processo econômico, 

justificando-se na necessária concorrência do mercado, aclamada pelos empresários e 

defensores da flexibilização, na busca pela promoção do capital. 

Porém, tal conjuntura não vem sendo aplicada de forma correta, acarretando em 

prejuízos ao trabalhador. Como consequência dos fatores econômicos, tecnológicos ou sociais 

frente às negociações individuais ou coletivas de trabalho, criam-se medidas e mecanismos para 

compatibilizar o Direito do Trabalho ao novo contexto vigente (ROESLER, 2014, p. 46-47). 

Nesse sentido: 

 

Verifica-se que medidas legislativas de âmbito nacional e internacional caminharam 

para o lado da flexibilização das relações de trabalho, sobretudo no que tange aos 

critérios de admissão, pagamento de salário, compensação de jornada e ainda, 

alteração, suspensão e rescisão do contrato de trabalho. A flexibilização, tal como é 

apregoada hoje, é um primeiro passo na trajetória de total desregulamentação do 

direito do trabalho, fenômeno esse que faz parte do receituário neoliberal que 

propugna pela diminuição do custo operacional e pela destruição dos direitos sociais. 

A flexibilização importa na precarização das relações de trabalho, tudo em nome do 

que convencionou chama de “modernização” e “competitividade”, que mal 

conseguem esconder os reais intentos da concentração ainda maior de capital 

(VECCHI apud GOLDSCHIMDT, 2009, p. 141).  

 

Perdem-se os valores sociais do trabalho historicamente conquistados pelos 

trabalhadores na medida do avanço do capitalismo, diminuindo a importância do trabalhador 

face aos modos de produção. Perde-se a proteção atribuída ao direito do trabalhador, sujeito ao 

capital diante da necessidade de sobrevivência, fragilizado o explorado, subordinado às 

medidas flexibilizatórias, de modo que “o trabalho perdeu seu valor na medida em que as 
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inovações tecnológicas ganham espaço contribuindo significativamente para os avanços 

liberais e o retrocesso social” (ROESLER, 2014, p. 48). 

A flexibilização do ordenamento jurídico do direito do trabalho permite que negociações 

coletivas versem sobre jornada e redução de salários. Todavia, ocorre uma distorção do instituto 

da flexibilização, de modo que ocorre a desregulamentação, que representa a ausência da 

norma, o que acarreta a exploração dos trabalhadores, hipossuficientes.   

Mauricio Godinho Delgado (2015, p. 120, b) dispõe que a vertente ideológica da 

flexibilização defende a desregulamentação acentuada das relações econômicas e sociais, 

principalmente relacionadas ao Direito do Trabalho, objetivando criar instrumentos para a 

desconstrução ou flexibilização do ordenamento jurídico vigente, diminuindo a formalidade 

dos contratos trabalhistas. 

Para alguns doutrinadores, flexibilização e desregulamentação são sinônimos, pois 

buscam suprimir os direitos trabalhistas. Para outros, correspondem a situações correlatas, mas 

na flexibilização apenas se reduz a rigidez da norma, uma vez que existe a devida contrapartida, 

enquanto na desregulamentação se retira a proteção devido à ausência de normas.  

Maurício Godinho Delgado (2015, p. 68-69, b) assevera que na flexibilização, os 

preceitos legais são atenuados em razão de permissivo estipulado no ordenamento jurídico, 

“fixada por norma heterônoma estatal ou por norma coletiva negociada”. Já a 

desregulamentação versa sobre a retirada por lei do ordenamento jurídico trabalhista. Ou seja, 

a desregulamentação é mais extremada que a flexibilização, pois ela afasta a incidência do 

direito do trabalho de determinadas situações, de modo que “a desregulamentação (ou 

desregulação) trabalhista ocorre, em regra geral, por meio de iniciativas legais, que abrem 

exceção ao império genérico da normatização trabalhista clássica” (DELGADO, 2015, p. 69, 

b).  

Da mesma forma, Sergio Pinto Martins (2009, p. 13-14, b) descreve que flexibilização 

não se confunde com desregulamentação. Na primeira, são alteradas as regras existentes, 

diminuindo a intervenção estatal, mas garantindo uma proteção mínima ao trabalhador para que 

ele possa viver dignamente, enquanto na desregulamentação, o Estado deixa de intervir, e a lei 

deixa de existir, ficando a encargo das negociações individuais ou coletivas, uma vez que é 

retirada a proteção do Estado ao trabalhador.  

Amauri Mascaro Nascimento (2004, p. 156-157) também ensina que a 

desregulamentação e a flexibilização são diferentes, uma vez que a primeira trata do direito 

coletivo, com a redução da participação do Estado nos assuntos envolvendo as convenções 
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coletivas de trabalho, deixando que sindicatos patronais e dos trabalhadores entrem em 

composição. Já a segunda se refere ao direito individual do trabalho, de modo que: 

 

[...] desregulamentação é a “política legislativa de redução da interferência da lei nas 

relações coletivas de trabalho, para que se desenvolvam segundo o princípio da 

liberdade sindical e a ausência de leis do Estado que dificultem o exercício dessa 

liberdade, o que permite maior desenvoltura do movimento sindical e das 

representações de trabalhadores, para que, por meio de ações coletivas, possam 

pleitear novas normas e condições de trabalho em direto entendimento com as 

representações empresariais ou com os empregadores”.  

 

No mesmo sentido, para Arnald Sussekind et. al. (1999, p. 213), a flexibilização não se 

confunde com a desregulamentação, uma vez que “a desregulamentação retira a proteção do 

Estado do trabalhador, permitindo que a autonomia privada, individual ou coletiva regule as 

condições de trabalho e os direitos e obrigações advindas da relação de emprego”, enquanto a 

flexibilização “pressupõe a intervenção estatal”, garantindo o mínimo de regulamentação, de 

modo a garantir o mínimo de dignidade ao trabalhador.  

Já Alice Monteiro de Barros (2009, p. 87-88) aduz que a flexibilização pode ser encarada 

como desregulamentação normativa, imposta pelo Estado, derrogando vantagens de cunho 

trabalhista. A desregulamentação normativa, pode ser imposta de forma unilateral pelo Estado, 

de modo selvagem (flexibilização heterônoma), mas também possibilita uma nova 

regulamentação laboral, com a substituição de garantias legais pelas convencionais. 

Nesse contexto, Rodrigo Goldschimidt (2009, p.130) ensina que a desregulamentação 

corresponde à uma finalidade da flexibilização, que pode ser “de proteção, de adaptação e de 

desregulamentação”. O autor dispõe que a desregulamentação versa sobre a cessação de direitos 

trabalhistas consagrados no ordenamento jurídico, ou sobre a troca por direitos menos 

vantajosos: “A título de ilustração, pode-se citar a lei do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), que trocou a estabilidade do trabalhador pela constituição de um fundo e o 

pagamento de uma indenização em face da terminação do controle de trabalho por iniciativa do 

empregador, sem justa causa” (GOLDSCHIMIDT, 2009, p.130). 

Seguindo o mesmo raciocínio, Siqueira Neto (apud DORNELES, 2002, p. 139-140), 

preceitua que “desregulamentação dos direitos trabalhistas é o processo pelo qual os mesmos 

são derrogados, perdendo a regulamentação. A desregulamentação na verdade, é um tipo de 

flexibilização promovida pela legislação”. Nesse contexto, no Brasil a mesma vem se 

manifestando de forma pouco negociada, resultado de adaptações, de desregulamentações 

desconstituidoras de direitos. Tal fato se caracteriza amparado pela oferta e demanda com o 
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“desmantelamento” dos sistemas de proteção à despedida, e pelo crescimento das 

possibilidades de emprego precário e temporário (DORNELES, 2002, p. 143). 

Assim, a flexibilidade encontra justificativa na necessária adaptação econômica à 

concorrência internacional, de modo que as leis trabalhistas brasileiras, consideradas rígidas, se 

sujeitam às significativas mudanças em detrimento do capital, capazes de atender a rigidez e a 

dinâmica do mercado. Assim, “a flexibilização traduz-se em um pretenso discurso apolítico, 

mas que no fundo tem como base a subordinação da regulação estatal à valorização do livre 

mercado como marco regulatório social. Daí sua vinculação à desregulamentação” 

(DORNELES, 2002, p. 136). 

 Dessa forma, a desregulamentação dos direitos trabalhistas promove o incentivo das 

negociações coletivas de trabalho para estabelecer ou desconstituir direitos disponíveis 

exclusivamente por empresas em seu nítido favorecimento, promovendo a diminuição dos 

direitos legais dos trabalhadores conjugada com a ampla regulamentação do Direito do 

Trabalho através da negociação coletiva pela empresa. 

Nesse contexto de desregulamentação dos direitos em favorecimento da empresa, 

Priscila Campana (2000, p. 136-137) aduz que flexibilização e desregulamentação são resultado 

do contexto neoliberal, e objetivam a retirada de direitos dos trabalhadores não merecendo 

distinção entre os conceitos, pois possuem objetivo comum, qual seja, “a supressão das 

conquistas obtidas no Estado social”. No mesmo sentido, assevera: 

 

Flexibilização, devendo ser percebida, poderia ser definida como a possibilidade, 

inserida na própria lei existente, de excetuar alguns direitos trabalhistas, tornando-os 

maleáveis, o que já ocorre. E nessa orientação flexibilizadora, pode-se tentar 

conceituar o que seja a desregulamentação, como uma segunda etapa do projeto 

neoliberal, pois a legislação trabalhista não sofre mais maleabilidade e sim é 

descartada, em nome de formas auto compositivas de solução de conflitos 

(CAMPANA, 2000, p. 136). 

 

Ambos os institutos objetivam a retirada de direitos sociais, diminuindo o peso 

burocrático do Estado e aumentando consideravelmente os entraves formais aos contratos 

trabalhistas, modificando as relações trabalhistas em total prejuízo ao trabalhador. A 

desregulamentação ganha relevância no que se refere aos limites do poder do empregador 

quanto ao ingresso e quanto ao término da relação trabalhista, incidindo também sobre a jornada 

de trabalho, retirando garantias mínimas de segurança no emprego, incentivando contratos 

especiais de trabalho, como temporário, tempo parcial e terceirizados, promovendo a redução 

dos encargos fiscais (CAMPANA, 2000, p. 138-139). 
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Assim, os contratos de trabalho que antes versavam a proteção do trabalhador, 

hipossuficiente na relação jurídica, hoje colocam essa proteção em segundo plano. Segundo 

Dorneles: 

 

[...] o discurso e a prática da flexibilização e desregulamentação do Direito do 

Trabalho vigentes no Brasil, ao propiciarem maior autonomia de negociação direta 

entre capital e Trabalho, colocam em segundo plano a lógica de proteção jurídico-

social do trabalhador que o consagrou preteritamente. Dessa forma, a flexibilização 

do Direito do Trabalho acaba afrontando a própria lógica desse ramo jurídico e, sendo 

assim, descaracteriza-o (DORNELES, 2002, p.136). 

Para Átila da Rold Roesler (2014, p. 58), se prega a desregulamentação das normas 

trabalhistas em favor de uma suposta “sociedade e da melhoria da condição social”, visão essa 

equivocada e dissociada da realidade. A flexibilização e desregulamentação é fruto da doutrina 

neoliberal, que protegendo o mercado, repassa aos trabalhadores os principais efeitos da crise, 

agravando a desigualdade entre capital e trabalho. Dessa forma, “apoiados na 

desregulamentação e na flexibilização dos direitos sociais, vozes liberais passam a defender a 

própria negação do direito trabalhista sob o argumento de que a economia de mercado já não 

admitia mais o protecionismo estatal sobre as relações de trabalho” (ROESLER, 2014, p. 48). 

Os adeptos da desregulamentação, tanto do mercado como das relações de trabalho, 

defendem sua aplicação objetivando o lucro, como conduta necessária para conter o 

desemprego, e para o ajuste econômico das empresas ao mercado competitivo. Desejam mais 

mercado e receita, e menos intervenção estatal.  

Todavia, a desregulamentação, da forma como está sendo aplicada, permite que as 

negociações individuais e coletivas se sobreponham a legislação, ainda que em prejuízo ao 

trabalhador, o que é vedado pela Constituição e pelos princípios do Direito do Trabalho. Tal 

conduta promove o aumento das desigualdades no que diz respeito aos salários, à segurança no 

emprego, e aos direitos sociais como saúde e segurança, retirando a proteção dos trabalhadores, 

hipossuficientes e vulneráveis ao capital, expondo-os a uma competição desumana. Nesse 

sentido, Antunes assevera: 

 

É preciso que se diga de forma clara: desregulamentação, flexibilização, terceirização, 

bem como todo esse receituário que se esparrama pelo “mundo empresarial”, são 

expressões de uma lógica social onde o capital, vale e a força humana de trabalho só 

conta enquanto parcela imprescindível para a reprodução deste mesmo capital. Isso 

porque o capital é incapaz de realizar sua autovalorização sem utilizar-se do trabalho 

humano. Pode diminuir o trabalho vivo, mas não eliminá-lo. Pode precarizá-lo e 

desempregar parcelas imensas, mas não pode extingui-lo (ANTUNES, 200-?, p. 38). 

 

Nesse sentido, a lógica social neoliberal, dotada de destrutividade, dispõe sobre a 

prevalência do capital perante a força de trabalho humana.  
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Portanto, a desregulamentação promove a supressão de direitos fundamentais ao passo 

que culpa o trabalhador pelos males da sociedade, mas depende diretamente dele para a 

reprodução do capital. O constante ataque ao capital humano pautado na flexibilização 

desenfreada e na desregulamentação precariza cada vez mais as condições de trabalho, 

sujeitando os trabalhadores à exploração cada vez maior, retirando-lhes direitos 

constitucionalmente assegurados.  

 

1.2.2.3 Precarização  

 

As condições de trabalho nos dias atuais são semelhantes as condições degradantes de 

trabalho dispostas durante a Revolução Industrial. O capitalismo exacerbado tem por escopo o 

favorecimento do capital em detrimento dos trabalhadores, flexibilizando as condições de 

trabalho, retirando direitos, precarizando-as. 

O período é de crise, e mesmo após todas as conquistas dos trabalhadores, tem-se que 

conviver com práticas vislumbradas no período anterior ao surgimento do Direito do Trabalho 

(BRITO FILHO, 2016, p. 22). Nesse contexto, Coutinho aduz: 

 

Nunca é demais repisar que a expropriação de camponeses e trabalhadores permitiu o 

surgimento histórico do sistema capitalista de produção, com o processo histórico de 

acumulação primitiva. As revoluções tecnológicas consolidaram e expandiram, de 

fato, o capitalismo como regime econômico absoluto por que reinventaram o modo 

de reproduzir bens, fazendo com que a potencialidade das máquinas demandasse 

elevada quantidade de força de trabalho para operá-las em ritmos intensos, em 

condições degradantes (COUTINHO, 2015, p. 99).  

 

Nesse contexto, a sociedade atual, marcada pela globalização da economia, promove o 

desenvolvimento de uma nova estruturação capitalista, em constante transformação. Essa 

mudança promove a internacionalização dos mercados financeiros e interação entre os países e 

povos, produzindo reflexos nas sociedades e nas relações sociais, atingindo os trabalhadores, 

subjugados e explorados (CASTRO, 2014, p. 102). A mundialização promove uma ofensa às 

conquistas trabalhistas passando a avançar sobre os direitos sociais (ROESLER, 2014, p. 48). 

A globalização, surge como resultado do neoliberalismo, pautando-se em um “novo 

imperialismo”, ajustando-se na mundialização da economia com uso de novas tecnologias e 

alta produtividade (CAMPANA, 2000, p. 134). Tal contexto promove a consequente 

flexibilização e a desregulamentação sob a justificativa da necessária adaptação para garantir a 

competitividade no mercado global, com a consequente redução das normas trabalhistas, 

acarretando a precarização do trabalho. Sobre o tema, Lazzareschi afirma: 
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A nova lógica organizacional oficializa novas relações de trabalho – flexibilização das 

relações de trabalho –cujas características justificam a qualificação de relações 

precárias de trabalho por impedirem o pleno acesso dos trabalhadores a todos os 

benefícios previstos na legislação trabalhista no Brasil, Consolidações das Leis do 

Trabalho (CLT) e/ou àqueles benefícios concedidos pelas grandes empresas para 

reforçar sempre mais a colaboração de seus trabalhadores (LAZZARESCHI, 2015, 

Web).  

 

Objetivando se adequar à essas transformações, o Brasil promove mudanças nos seus 

modos de produção e nas relações de trabalho, dinamizando e flexibilizando o processo, 

prejudicando diretamente a classe trabalhadora face à precarização. Sobre a flexibilização, 

Roesler afirma: 

 

A flexibilização dá-se, exclusivamente no interesse do empregador. [...] Para 

aumentar a lucratividade, diversos setores da economia tem se utilizado do recurso 

da flexibilização para explorar a força de trabalho em condições absurdas, com 

abuso de horas extras, manipulação da velocidade mas máquinas e equipamentos de 

produção, negligência no meio ambiente de trabalho, baixos salários, o que por certo 

acaba gerando verdadeiro caos nas relações de trabalho e grave insegurança social 

(ROESLER, 2014, p. 50).  

 

Precarizar significa tornar algo incerto, ruim. A precarização no Direito do Trabalho 

implica na redução de garantias e benefícios dos trabalhadores, com o consequente 

esfacelamento dos direitos trabalhistas.  

A globalização promove a precarização, atingindo de forma ampla a “subjetividade do 

trabalho”, mediante a constituição do trabalho precário, marcado pelo desemprego em massa. 

O trabalhador assalariado ou prestador de serviços vende não só sua força de trabalho, mas 

também a si próprio (ALVES, 2009, p. 125 et. seq.). A precarização resulta na fragmentação 

dos direitos do trabalhador, “ligada a processo histórico efetivos de perda  de direitos e 

conquistas sociais” (ALVES, 2009,105-106).  

Teresa Sá (2010, Web) menciona a dificuldade para se encontrar uma definição 

rigorosa para trabalho precário, dispondo que é possível de fato associa-lo a quatro 

características: “i) insegurança no emprego; ii) perda de regalias sociais; iii) salários baixos; iv) 

descontinuidade nos tempos de trabalho”. Descreve ainda que: 

 

Associamos, assim, o trabalho precário à instabilidade (impossibilidade de programar 

o futuro – situação dos jovens que ficam até mais tarde em casa dos pais); à 

incapacidade económica (impossibilidade de fazer face aos “riscos sociais” e de 

assegurar as despesas económicas do quotidiano – o surgimento dos “novos pobres”); 

e à alteração dos ritmos de vida (alteração nos horários de trabalho e da relação entre 

trabalho/desemprego (SÁ, 2010, Web). 
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Laercio Lopes da Silva (2015, p. 112) dispõe que a flexibilização das relações 

apresenta a precarização como impacto negativo ao trabalho e ao próprio trabalhador, ferindo 

sua dignidade a atingindo sua personalidade, privando-o de valores essenciais ao 

desenvolvimento humano e reconhecimento profissional, uma vez que sujeita o trabalhador a 

um ambiente desfavorável ao seu desenvolvimento. 

Nesse contexto, Pierre Bourdieu (1998, p. 120) afirma que a precariedade está em toda 

parte, seja no setor privado ou público. As posições temporárias se multiplicam, produzindo 

a precariedade e efeitos devastadores sobre os trabalhadores, na maioria das vezes visíveis, 

promovendo uma insegurança generalizada. Os contratos de trabalho flexibilizados acarretam 

em sua maioria, a precarização das condições de trabalho, resultando, por exemplo, em 

salários irrisórios (BORDIEU, 1998, p. 123-124).  

Na época de duras crises econômicas no Brasil, entre 1987 a 1997, as dificuldades 

econômicas atingiram duramente os trabalhadores, dando ensejo às novas relações de 

trabalho, configurando o processo de flexibilização, com a consequente precarização 

(LAZARRESCHI, 2015). 

Precarizar significa tornar algo incerto, ruim. A precarização no direito do trabalho 

implica na redução de garantias e benefícios dos trabalhadores, com o consequente 

esfacelamento dos direitos trabalhistas. Infinitas são as possibilidades de precarização, 

podendo as mesmas serem vislumbradas nos contratos de trabalho, nas condições ajustadas 

ou nas condutas empresariais.  

Nesse sentido, pode ocorrer a precarização nas mais diversas formas de contratação, 

como no contrato de trabalho em regime de tempo parcial, no contrato temporário, banco de 

horas, terceirização, entre outros. 

No contrato em regime de tempo parcial, nos termos do art. 58-A e art. 443 da 

Consolidações das Leis do Trabalho, sua duração não pode exceder 25 horas, e é aplicado em 

casos específicos como serviços de natureza transitória, contrato de experiência, quando 

autorizado por lei. O trabalhador percebe salário inferior em razão de sua precariedade, com 

a ausência de jornada integral (LAZZARESCHI, 2015, p. 73). 

Da mesma forma, o contrato de trabalho temporário, se não empregado de forma 

adequada, representa uma outra forma de precarização. Regulamentado nos termos da Lei 

n°13.429/17, que altera dispositivos da Lei anterior n° 4.302/98, ocorre pelo intermédio de 

uma empresa prestadora e pode ser utilizado em todas as atividades da empresa, nos termos 

do art. 9, §3, inclusive em sua atividade-fim. Esse modelo de contrato é precário uma vez que 

o trabalhador, já sabendo a data de sua dispensa, não tem direito ao aviso prévio e a multa de 
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40% do FGTS, bem como caso sofra algum acidente de trabalho, não tem direito à 

estabilidade garantida aos trabalhadores por prazo determinado. Tal contrato é altamente 

vantajoso para a empresa, mas não para o trabalhador (LAZZARESCHI, 2015, p. 74-75).    

O banco de horas, também, pode representar uma possibilidade de precarização. É 

regulamentado pela Lei 9.601/98, e permite que o trabalhador possa reduzir a jornada nos 

períodos de baixa demanda e aumenta-la nos períodos de alta produção, compensando assim 

sem que haja acréscimo da remuneração. Ocorre que o mesmo desorganiza a vida do 

trabalhador que não sabe quando ocorrerá a devida compensação, e muitos trabalham sob a 

falsa premissa da compensação, mas nunca usufruem da mesma. A reforma trabalhista prevê 

que haja a prorrogação da jornada sem que exista um dia predeterminado para a compensação, 

podendo o Banco de Horas ser “negociado” com o empregado para compensação em até 6 

meses, em flagrante precarização do instituto.  

A precarização ocorre quando há redução da remuneração, redução de benefícios e 

garantias, aumento de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, maior rotatividade de 

trabalhadores, assédio moral, entre outros. Ela representa um dos princípios da reestruturação 

produtiva, num período no qual que se busca reduzir os custos e aumentar os lucros, reduzindo 

diretamente os direitos dos trabalhadores sob o aspecto do não reconhecimento de parcelas 

pecuniárias ao trabalhador terceirizado (SILVA, 2015, p. 111).  

A terceirização representa possibilidade de precarização. A terceirização promove 

transformações nos modos de produção, pois a empresa tende a se especializar. Introduz-se o 

conceito da empresa em rede, adotando-se um contrato de prestação de serviços com outra 

empresa que fica responsável pela execução de parte do trabalho da empresa contratante 

(MARTINS, 2014, p. 01 et. seq.). As grandes empresas contratam outras menores, que por 

sua vez subcontratam, promovendo a pulverização do processo de produção e o esfacelamento 

dos direitos trabalhistas (CASTRO, 2014, p. 115). 

Paralelo às formas de contrato de trabalho precarizantes, tem-se as condutas 

empresariais que precarizam as condições de trabalho, como os prejuízos salariais, direitos 

convencionais dos trabalhadores deturpados, trabalhadores que estão sujeitos às 

condições degradantes, prejudiciais à própria saúde e segurança no trabalho, prestação de 

trabalho na condição de escravo, cláusulas contratuais abusivas, entre outras condutas que 

retiram completamente a dignidade do trabalhador e o valor social do trabalho. 

Para Giovanni Alves (2009, p. 106 et. seq.), uma dessas formas de precarização – a 

salarial, se caracteriza pela redução nos salários dos trabalhadores em detrimento do lucro dos 

empresários, pautados na redução dos custos, na remuneração flexível ligada ao plano de metas.  
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Essa nova estratégia organizacional ameaça a permanência do trabalhador nos postos de 

trabalho, face à insegurança jurídica dos contratos de trabalho. Os desempregados e os 

trabalhadores destituídos da estabilidade perdem toda sua força, vigor e não são passíveis de 

mobilização. Assim, “[...] efetivou-se uma significativa subproletarização do trabalho, 

decorrência das formas diversas de trabalho parcial, precário terceirizado, subcontratado, 

vinculado à economia informal, ao setor de serviços, etc.” (ANTUNES, 2005, p. 209, b). 

Todavia, a precarização não se restringe apenas às condições e determinações salariais 

e do local de trabalho, manipulado para superexplorar o trabalhador. A precarização também 

se relaciona com as práticas da vida cotidiana ligadas diretamente ao mundo do trabalho, na 

medida em que homens e mulheres “vinculados à uma identidade social dada pelo trabalho 

estranhado como valor moral, eles estão indiretamente vinculados ao mundo do trabalho 

estranhado” (ALVES, 2009, p. 145). 

Laercio Lopes da Silva (2015, p. 111-113) trata da precarização moral com a redução 

de direitos básicos, “sob o fundamento de, assim, se permitir a sobrevivência da empresa frente 

ao agressivo mercado”. Demonstra também (SILVA, 2015, p. 113) que dentre as formas de 

precarização, a terceirização possui maior destaque, também no campo moral, uma vez que 

além da perda pecuniária, os trabalhadores terceirizados sofrem preconceitos pelos 

trabalhadores diretamente contratados. Eles são excluídos, não participam de confraternizações 

e do convívio com os demais, e ficam sujeitos à um sentimento de frustração, pois não podem 

se apresentar como empregados formais, tampouco merecer as mesmas prerrogativas do 

trabalhador celetista.  

Paralelo a isso, no ordenamento jurídico brasileiro, inúmeras decisões do Tribunais do 

Trabalho reconhecem a precarização das condições de trabalho resultado das condutas 

empresariais que ocasionam prejuízo ao trabalhador, em absoluta violação à dignidade 

humana e ao valor social do trabalho, contrariando princípios do trabalho como o da proteção 

e da primazia da realidade. 

Uma das práticas empresariais abusivas precarizadora reconhecida pelo Tribunais é a 

sonegação do liame empregatício com o objetivo de fraudar a legislação trabalhista, no intuito 

de reduzir os custos, com a obtenção de maiores lucros e produtividade, em prejuízo dos 

trabalhadores. Tal prática torna-se cada vez mais comum. Contrata-se prestadores de serviços, 

sem vínculo empregatício, assegurando que o mesmo não perceberá os mesmos direitos se fosse 

efetivamente contratado, como seguro desemprego, FGTS, férias, 13º salário, horas extras e 

aviso prévio, etc. 
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Muitas vezes o empregado, hipossuficiente, sujeita-se a essas condições pois necessita 

do trabalho para sustentar sua família, e o empregador se aproveita disso. O julgado proferido 

pelo TRT-1 - RO: 00001232620125010001 RJ, em 25/08/2015, tendo como relator Gustavo 

Tadeu Alkmim, versa sobre a sonegação empresarial perante o não reconhecimento do vínculo 

empregatício no intuito de reduzir os custos e sonegar direitos, e a consequente precarização 

das condições de trabalho. O caso em questão dispõe que uma funcionária laborava três dias 

por semana na empresa, como prestadora de serviço, sem vínculo, todavia, o mesmo foi 

reconhecido uma vez que comprovados a habitualidade, subordinação e onerosidade, 

claramente caracterizada a relação fraudulenta, trazendo muitas desvantagens para o 

trabalhador.  

 

[...] nos casos em que, mesmo reconhecido o vínculo de emprego apenas em sede 

judicial, não houver dúvida razoável sobre a existência de trabalho subordinado e 

restar comprovado que a sonegação do vínculo empregatício teve por objetivo fraudar 

a legislação trabalhista, com a finalidade de reduzir custos com a contratação de 

pessoal, com consequente precarização das condições de trabalho e violação direta 

aos princípios constitucionais da valorização social do trabalho e da dignidade da 

pessoa humana. 

 

Outro caso de precarização das condições de trabalho está relacionado à remuneração 

do trabalhador por produção. Esse salário é pago calculado sobre o número de unidades 

produzidas por cada empregado, fazendo com que o trabalhador aumente sua jornada de 

trabalho visando aumentar sua produtividade, prejudicando diretamente sua saúde, qualidade 

de vida, uma vez que o mesmo fica mais tempo no local de trabalho, exposto muitas vezes á 

péssimas condições e agentes insalubres, aumentando o riscos de doenças ocupacionais e 

acidentes no trabalho.  

Por exemplo, exercendo a função de cortador de cana, o trabalhador recebe seu salário 

baseado na produção. Isso, por si só, já caracteriza a precarização das condições, pois o 

trabalhador se obriga a laborar em péssimas condições nas lavouras, exposto a inúmeros 

intempéries, por um período maior de tempo em busca do aumento da produtividade. O mesmo 

não percebe as devidas horas extras, em flagrante desrespeito aos princípios constitucionais, 

conforme decisão proferida pelo TST - RR: 11808020105150156, 09/12/2017, Relator Cláudio 

Mascarenhas Brandão, 7ª Turma. Tal fato precariza as condições de trabalho e viola as garantias 

de dignidade da pessoa do trabalhador e o seu direito à saúde e à integridade física, conforme 

determina o julgado:  

 

O cortador de cana labuta com grande desgaste físico e, em geral, sob precárias 

condições de trabalho. A remuneração por produção o incentiva a trabalhar até a 
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exaustão, com o fim de obter melhor salário, em razão do baixo valor pago por 

unidade. Não reconhecer essa realidade social e entender como já remunerada a hora 

extra realizada em tais circunstâncias é fazer letra morta dos fundamentos da 

República calcados na dignidade da pessoa humana, ao lado do valor social do 

trabalho e da livre iniciativa, os quais devem ser o fiel da balança na busca por uma 

"sociedade livre, justa e solidária" (arts. 1º, III e IV , e 3º da Constituição Federal). É 

preciso ter em mente, sobretudo, a saúde do trabalhador, fundamento adotado na 

construção do posicionamento jurisprudencial contido na Súmula nº 437, I, do TST, 

ao interpretar o § 4º do art. 71 da CLT. O mesmo raciocínio se impõe. Não se pode 

presumir que o valor recebido por produção já remunera a hora extraordinária desses 

trabalhadores. Entendimento contrário estimula a precarização das condições de 

trabalho e viola as garantias de dignidade da pessoa do trabalhador e o seu direito à 

saúde e à integridade física (grifo nosso). 

 

Da mesma forma, outros contratos também caracterizam a precarização das condições 

de trabalho, como o contrato com cláusulas abusivas, que sujeita o trabalhador a condição 

análoga de escravo, realizado em péssimas condições, trabalhos forçados, jornada exaustiva, 

condições degradantes de trabalho, restrição da locomoção do trabalhador, cerceamento do uso 

de qualquer meio de transporte com o objetivo de reter o trabalhador, restrição do uso do 

banheiro, vigilância ostensiva no local de trabalho e/ou posse de documentos ou objetos 

pessoais do trabalhador, etc.  

A ausência de vínculo direto com o tomador, como ocorre nos casos de terceirização, 

contratação por pseudocooperativas, quando em nítida fraude à relação de emprego, salário 

extra folha, duração da jornada de trabalho excessiva, sem a devida compensação, ausência de 

condição de higiene no ambiente de trabalho, como ausência de sanitários e local adequado 

para refeição, entre outros, representam a vasta lista de condutas que precarizam as relações de 

trabalho.  

Nesse contexto, é preciso compreender que a flexibilização dos modos de produção e 

consequentemente das relações de trabalho, promove uma ruptura com o modelo de trabalho 

tradicional, tutelado pela Consolidação das Leis do Trabalho, Constituição Federal e Leis 

esparsas, promovendo o enfraquecimento e sua precarização, face ao neoliberalismo, conforme 

preconiza Noêmia Lazzareschi (2015, p. 65). 

Como resultado, a precariedade se inscreve num modo de dominação, fundando-se na 

constante sensação de insegurança, obrigando trabalhadores à total submissão e à aceitação da 

exploração, já que, em caso contrário, estariam na rua e outro facilmente tomaria o seu lugar. 

(ANTUNES, 2006b, p. 216).  

Uma das modalidades de produção no Brasil que chama atenção é a terceirização dos 

serviços, pela extrema precarização das condições de trabalho. O trabalhador periférico, de 

pouca qualificação, cumpre uma ou inúmeras tarefas, possui contratos de trabalho 

fragmentados, sem usufruir do instituto das férias, sem perceber o mesmo que um trabalhador 
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diretamente contratado pela tomadora, além de estar sujeito às péssimas condições de trabalho 

que acarretam doenças e elevados números de acidentes (CASTRO, 2014, p. 110).  

Assim, “é dentro de tal panorama que a terceirização caminha a passos largos no Brasil 

para se transformar em modo predominante de contratação obreira, sempre acompanhada da 

redução de direitos dos trabalhadores, esvaziamento sindical, mortes e acidentes no trabalho” 

(COUTINHO, 2015, p. 117). 

A terceirização tornou-se um dos elementos centrais do atual processo de precarização 

do trabalho no Brasil, presente em todos os ramos, setores e espaços do trabalho, pois é uma 

prática de gestão da força de trabalho que precariza, discrimina os contratos, na busca pelo 

lucro. A terceirização se exime da proteção trabalhista. A precariedade se institui em um novo 

modo de dominação, obrigando os trabalhadores à submissão, à aceitação da exploração 

(BORDIEU, 1998, p. 124). Nesse sentido, Antunes ensina: 

 

É preciso que se diga de forma clara: desregulamentação, flexibilização e 

terceirização, bem como todo esse receituário que se esparrama pelo “mundo 

empresarial”, são expressões de uma lógica societal onde o capital vale a força 

humana de trabalho só conta enquanto parcela imprescindível para a reprodução desse 

mesmo capital. Isso porque o capital é incapaz de realizar sua autovalorização sem 

utilizar-se do trabalho humano. Pode diminuir o trabalho vivo, mas não elimina-lo. 

Pode precariza-lo e desempregar parcelas imensas, mas não pode extingui-lo 

(ANTUNES, 20-??, web).  

 

Nesse contexto, denota-se uma preocupação exacerbada do legislador em 

regulamentar de forma explícita a terceirização na atividade-fim. A terceirização irrestrita com 

escopo de reduzir despesas com a contratação de trabalhadores para realização de atividade-fim 

não é ferramenta de gestão, mas de precarização.  

A regulamentação da terceirização permanente de forma irrestrita, contrariando os 

termos presentes na Súmula 331 do Superior Tribunal do Trabalho, promoverá a precarização 

exacerbada das condições de trabalho de todos os terceirizados, reduzindo os trabalhadores a 

meras peças de mercado, substituíveis, sem forças para lutar pelos seus direitos, face à 

pulverização sindical. Sua aplicação de forma irrestrita provocará redução do salário, dos 

benefícios, rotatividade dos trabalhadores, aumento da jornada de trabalho, aumento de 

acidentes de trabalho, enfraquecimento sindical, etc. (COUTINHO, 2015, p. 180). 

Nesse contexto de exploração, face ao soterramento das conquistas trabalhistas 

alcançadas historicamente, a terceirização oferece condições de trabalho degradantes. Nos 

próximos capítulos será demonstrado como a terceirização irrestrita ocasiona prejuízos ao 

trabalhador e à empresa, diante da precarização das condições de trabalho, em flagrante ofensa 

aos direitos de personalidade do trabalhador e ao direito do trabalho digno. 
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2 DA NECESSÁRIA PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE NO MEIO 

AMBIENTE DE TRABALHO  

 

A base do Estado Democrático de Direito, fundamento da República Federativa do 

Brasil, está pautada na valorização da dignidade da pessoa humana, prevista no artigo 1°, III da 

Constituição Federal. Em conjunto, a Constituição Federal consagra o valor social do trabalho 

e da livre iniciativa, princípios fundamentais, que apontam o trabalho como garantidor da 

melhoria da condição social do trabalhador.  

O trabalho é elemento determinante para a promoção da inserção social e econômica 

dos trabalhadores, uma vez que o mesmo garante o mínimo existencial necessário à vida digna. 

Da mesma forma, o Direito do Trabalho, aliado à Constituição, tem por finalidade a 

proteção dos direitos de personalidade do homem trabalhador, protegendo sua vida, saúde, 

honra, imagem, vida privada, entre outros, e assegurando a aplicação de direitos básicos 

fundamentais constitucionalmente assegurados, amparados pelo princípio basilar do Estado 

Democrático de Direito, a dignidade da pessoa humana (ROMITA, 2012, p. 275 et. seq.).  

Tais disposições normativas objetivam a regulamentação justa e equilibrada dos 

interesses do capital e do trabalho, garantindo direitos mínimos essenciais à promoção da 

dignidade da pessoa humana, devendo o Estado Democrático de Direito “[...] garantir a todos 

os homens o direito de trabalhar e de viver com dignidade. A atuação das pessoas e da sociedade 

brasileira diante da ordem econômica contemporânea deve pautar-se, sempre, por dar ênfase ao 

valor social do trabalho” (ROESLER, 2014, p. 90). 

O trabalho deve ser garantido e protegido. Nesse contexto, deve-se garantir ao 

trabalhador o meio ambiente de trabalho saudável, seguro e equilibrado, respeitando os limites 

legislativos relacionados à jornada, salário, períodos de descansos, equipamentos de proteção, 

mas também respeitando os limites humanos, como horas extras, higiene e segurança. Enfim, 

deve-se proporcionar ao trabalhador um ambiente que promova seu bem-estar no decorrer da 

prestação de serviços.  

Todavia, no contexto econômico atual, marcado pela crise econômica e pela 

globalização dos mercados, abalizado pela abertura ao comércio internacional, e pela 

intensificação da competitividade, ocorre o consequente aperfeiçoamento dos modos de 

produção e das relações de trabalho, sujeitando os trabalhadores aos interesses capitalistas de 

mercado. Tal contexto reduz os trabalhadores a meras peças de mercado, reduzindo e 

suprimindo direitos historicamente conquistados, ferindo sua dignidade e seus direitos de 

personalidade, precarizando as condições de trabalho.  
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A dignidade e o trabalho são elementos essenciais da vida humana, anteriores ao direito, 

de modo que o trabalho promove a dignidade, garantindo ao homem condições dignas de 

sobrevivência. Assim, o homem deve estar sujeito à proteção e não ser objeto econômico, 

merecendo proteção em sua dignidade enquanto trabalha, fazendo jus ao meio ambiente de 

trabalho saudável, seguro e equilibrado.  

 

2.1 A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E O VALOR SOCIAL DO TRABALHO 

NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

A dignidade humana é fruto da evolução histórica da sociedade. Filosofia e ciência 

política desenvolveram o conceito de dignidade humana diante dos estratos sociais 

(GOLDSCHMIDT, 2009, p. 20). No entanto, a mesma ganhou força após as atrocidades 

cometidas durante a Revolução Industrial, com as péssimas condições de trabalho nas fábricas, 

e com a Segunda Guerra Mundial, principalmente nos campos de concentração.  

Mencionadas experiências históricas, suscitaram a necessária proteção do homem, pois, 

segundo Goldschmidt: 

 

[...] passadas as experiências históricas da Revolução Industrial e das duas Grandes 

Guerras Mundiais, que evidenciaram exemplos tristes de violação da dignidade 

humana, como a opressão dos burgueses contra os operários, no primeiro caso, e a 

perseguição dos nazistas contra judeus, no segundo caso, constatou-se que não bastava 

meramente proclamar a dignidade humana. 

De fato, era necessário ir além, ou seja, proteger a dignidade humana com 

instrumentos que pudessem ser exigidos coercitivamente (GOLDSCHMIDT, 2009, p. 

56). 

 

Diante de tal contexto, os instrumentos jurídicos passaram a positivar a dignidade. A 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, em 1948, reconheceu a dignidade aos homens, 

dispondo sobre “o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família 

humana” (CASTRO, 2014, p. 53). Da mesma forma, a Convenção Americana aprovada pela 

Organização dos Estados Americanos, em 1969, nos termos do artigo 11, §1° determina que 

“toda pessoa tem direito ao respeito de sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade” 

(CASTRO, 2009, p. 53).   

Os mais diversos Estados passam a reconhecer e garantir a dignidade da pessoa humana, 

incorporando a dignidade humana como preceito fundamental às suas Constituições, 

fundamento do Estado Social e Democrático de Direito.  

A constitucionalização da dignidade humana pelo direito objetivou “soprar para dentro 

do direito positivo a alma da ética e dos valores, protegendo o homem das arbitrariedades e das 
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tiranias realizadas sob o manto da legalidade distorcida e instrumentalizada para fins egoístas e 

escusos” (GOLDSCHMIDT, 2009, p. 64). O homem passa a ser visto como fim em si mesmo, 

dotado de autonomia de vontade. 

No Brasil, a Constituição Federal promulgada em 1988, proclamou a dignidade humana 

como princípio basilar do ordenamento jurídico brasileiro, nos termos do art. 1º, inciso III, 

tendo o constituinte elegido a dignidade da pessoa humana como valor supremo, fundante do 

Estado Democrático de Direito. Trata-se ainda, de valor nuclear do ordenamento jurídico, 

anterior ao século XX, valor transcendental, que “precede a norma legislada” (FACHIN, 2008, 

p. 185-186).  

A Constituição de 1988 estabeleceu um novo horizonte para as relações humanas.   Ingo 

Wolfgang Sarlet (2004, p. 47), define dignidade da pessoa humana como: 

 

[…] qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do 

mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, 

neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a 

pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como 

venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além 

de propiciar e promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos da 

própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humano. 

 

Elimar Szaniawski (2005, p. 143) preconiza que a dignidade representa “de um lado, 

uma qualidade substancial do ser humano, [...] como sendo a expressão da essência da pessoa 

humana e, de outro, o fundamento da ordem política e de paz social, revelando-se uma fonte de 

direitos”. A mesma é um atributo inerente ao homem, fazendo-o merecedor de um mínimo de 

direitos, sem distinção racial, religiosa ou política, de modo que “o homem detém dignidade 

por ser homem” (BELTRAMELLI NETO, 2008, p. 56). 

A dignidade tutela o respeito à integridade física, psíquica e intelectual da pessoa, 

admitindo a existência de pressupostos materiais que assegurem um mínimo existencial, 

prezando pelo respeito à liberdade e à igualde, reconhecendo e tutelando o direito à uma vida 

digna (FARIAS; ROSENVALD, 2015, p. 128). 

Por tratar-se de qualidade essencial, a mesma merece respeito e consideração dos entes 

públicos e privados, vinculando-os, devendo ser garantida pelo Estado de Direito, contra todo 

ato atentatório que retire das pessoas as condições e garantias mínimas para uma existência 

digna. Todo ser humano é merecedor de dignidade, constituindo princípio jurídico fundamental, 

unificador e inderrogável (SZANIAWSKI, 2005, p. 142). 

Ingo Wolfgang Sarlet (2004, p. 110) disciplina que: 
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O princípio da dignidade humana impõe limites à atuação estatal, objetivando impedir 

que o poder público venha a violar a dignidade pessoal, mas também implica (numa 

perspectiva que se poderia designar de programática ou impositiva, mas nem por isso 

destituída de plena eficácia) que o Estado deverá ter como meta permanente, proteção, 

promoção e realização concreta de uma vida com dignidade para todos, podendo-se 

sustentar [...].  

 

Assim, observa-se que o Estado possui o dever ético e jurídico de proteger e promover 

a dignidade. Todavia, paralelamente às relações públicas, tem-se o homem e a sociedade, que 

permeiam as relações entre particulares. Nesse sentido: “Para além dessa vinculação (na 

dimensão positiva e negativa do Estado), também a ordem comunitária e, portanto, todas as 

entidades privadas e os particulares encontram-se diretamente vinculados pelo princípio da 

dignidade da pessoa humana” (SARLET, 2004, p. 111).  

Reconhece-se, portanto, a dupla dimensão da dignidade humana. De um lado tem-se um 

direito individual protetivo, tanto em relação ao Estado quanto aos demais indivíduos; e de 

outro, um dever igualitário de todos, para que respeitem a dignidade dos seus semelhantes, 

podendo qualquer indivíduo exigir sua tutela, para a concretização da democracia (MORAES, 

2011, p. 48).   

Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2015, p. 128) preconizam que a 

dignidade da pessoa humana possui também eficácia positiva e eficácia negativa: 

 

[...] a eficácia positiva serve para vincular todo o tecido normativo infraconstitucional 

à afirmação da dignidade. Ou seja, são impostas obrigações ao Estado e aos 

particulares para a afirmação da dignidade. A outro giro, sua eficácia negativa serve 

como restrição, ao Poder Público e às pessoas como um todo, ao exercício de 

determinados direitos. 

 

A dignidade humana permeia todas as regras do ordenamento jurídico, e deve, portanto, 

tutelar as relações de trabalho.   

A dignidade é intrínseca ao homem e o trabalho é atividade essencial, portanto, a “[...] 

dignidade e trabalho são elementos essenciais da vida humana anteriores ao direito, sendo 

forçoso concluir que pelo trabalho também se reconhece e preserva a dignidade humana”. 

(BELTRAMELLI NETO, 2008, p. 62 et. seq.).  

Nesse sentido, o trabalho é indissociável do homem que o presta, e essencial para sua 

inserção social e promoção humana, garantindo seu sustento, e o mínimo existencial necessário 

à uma vida digna, possibilitando que o homem realize desejos, “[...] revele a sua criatividade, 

desenvolva a sua personalidade e torne possível a execução de uma tarefa voltada para o bem 

de toda humanidade” (ALVARENGA, 2013, p. 398).  
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O trabalho permite que a pessoa desenvolva suas capacidades, sejam elas físicas ou 

intelectuais, convivendo com outros seres humanos, realizando-se como pessoa.  O trabalho é 

um direito de todo ser humano, disposto na Constituição Federal.  

Dessa forma, aliado ao princípio da dignidade da pessoa humana, a Constituição Federal 

elegeu como um dos fundamentos da República o valor social do trabalho, nos termos do artigo 

1°, IV, objetivando o bem-estar e o desenvolvimento social. Tem por escopo a construção de 

uma sociedade livre justa e solidária, com a redução das desigualdades sociais, erradicação da 

pobreza e da marginalização social. A Constituição eleva-o como “[...] um dos fundamentos da 

República ao lado da dignidade da pessoa humana” (ROESLER, 2014, p. 89).  

Rosilaine Chaves Lage (2010, p. 136) preconiza que o valor social do trabalho estima o 

trabalho do homem, assegurando condições que possibilitem a concretização do trabalho em 

condições dignas, e consequentemente, uma vida digna, proporcionando o mínimo existencial 

capaz de suprir as necessidades básicas do homem.  

A ordem econômica deve almejar a produção de riquezas, todavia, deve sujeitar-se à 

valorização do trabalho, garantindo a todos condições de trabalho dignas assim como uma vida 

com dignidade. 

A Constituição Federal reconhece o trabalho como um direito de todos que deve ser 

objeto de proteção. Nos termos do artigo 6°, o trabalho representa um direito social, base 

fundamental da ordem econômica (FRANCO FILHO, 2017, p. 62). Da mesma forma, os artigos 

7° ao 11° dispõem um rol de direitos taxativos voltados à proteção dos trabalhadores urbanos e 

rurais, regulamentando inúmeras condutas presentes nas relações e nos contratos de trabalho, 

como férias, trabalho noturno, em condições insalubridade, jornada extraordinária, entre outros. 

Assegura direitos básicos e fundamentais ao trabalho, que visem a melhoria de sua condição 

social, instrumento de concretização da dignidade humana.  

A Declaração Universal dos Direitos do Homem, datada de 1948, reconheceu o trabalho 

como um direito de todos, merecedor de proteção, devendo ocorrer em condições justas e 

favoráveis (ALVARENGA, 2013, p. 400).  

A ordem econômica brasileira, nos termos do artigo 170° da Constituição Federal de 

1988, é fundada na valorização do trabalho e na livre iniciativa, objetivando assegurar a todos 

uma existência digna, observados os limites da propriedade privada e de sua função social. 

Nesse sentido, Roesler afirma: 

 

A constituição federal consagrou valores importantes que devem nortear o interprete 

acerca da ordem econômica vigente. Ao analisar o art. 170 da Constituição podemos 

concluir pela necessidade de proteção aos trabalhadores e de adequação ao sistema 
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capitalista adotado em busca de justiça social e bem-estar coletivo. A carta 

constitucional dá prioridade aos valores do trabalho humano sobre todos os demais 

valores da economia e de mercado (ROESLER, 2014, p. 88). 

 

Busca-se dar atenção à dimensão humana do trabalho, relacionando a subsistência da 

pessoa e seu patrimônio, necessária à manutenção de um mínimo existencial que lhe assegure 

uma vida digna. Os valores sociais do trabalho devem se sobrepor à livre iniciativa. 

A função social da propriedade, disposta no artigo 170°, III, deve voltar-se à geração de 

riquezas e de oportunidades de emprego, estimulando o desenvolvimento social, econômico, 

científico, assegurando condições dignas de prestação de serviços e melhoria na qualidade de 

vida do trabalhador. A propriedade privada deve ser explorada em benefício da coletividade, 

proporcionando trabalho em condições dignas, voltada para a promoção social, garantia do 

pleno emprego, contribuindo para a inserção social do indivíduo, possibilitando a distribuição 

de renda e redução das desigualdades (ROESLER, 2014, p. 90 et. seq.).  

O trabalho é a base para a ordem social, nos termos do artigo 193°, tendo como objetivo, 

a promoção do bem-estar e a justiça social, devendo a sociedade proporcionar oportunidades 

de emprego, corroborando para sua efetivação. Valorizar o trabalho é valorizar o próprio 

homem (LAGE, 2010, p. 143 et. seq.). A ordem social, fundada no trabalho, deve sujeitar seus 

agentes econômicos a respeitar os limites impostos pela dignidade humana e o valor social do 

trabalho, sem que haja a prática de condutas lesivas, atentatórias e discriminatórias que 

inviabilizem o acesso ao pleno emprego. 

Tais previsões, aliadas aos inúmeros institutos jurídicos infraconstitucionais, asseguram 

tratamento específico voltado à regulamentação e proteção do direito do trabalho, que prima 

pela correção das desigualdades materiais nas relações de trabalho, garantindo a melhoria da 

condição social do trabalhador. 

Imprescindível, portanto, que seja garantida e mantida a dignidade do homem enquanto 

trabalha. O trabalho é indissociável do homem que o presta, pois “[...] o trabalho é o próprio 

homem trabalhando, daí porque o trabalho não pode ser considerado mercadoria, na medida em 

que, se o fosse, próprio homem seria considerado mercadoria” (HOBSBAWM apud 

GOLDSCHMIDT, 2015, p. 58). 

Nas palavras de Leda Maria Messias da Silva e Lory Kurahash (2009), “[...] há que se 

ter e manter a dignidade humana mesmo enquanto se trabalha, pois, o trabalho além de 

contribuir para o desenvolvimento do negócio, contribui para a sua vida digna”. Ou seja, é 

necessário garantir direitos sociais e econômicos ao indivíduo, proporcionando ao menos o 

mínimo existencial necessário a uma vida digna. 
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A dignidade da pessoa humana deve, portanto, acompanhar o trabalhador, protegendo-

o em todos os seus aspectos (vida, imagem, honra, liberdade, saúde, entre outros), limitando a 

atuação dos poderes econômicos, capazes de proporcionar a inserção social, a realização 

pessoal, o desenvolvimento intelectual e criativo, concedendo à pessoa humana condições de 

vida e subsistência, que lhe garantam uma vida digna e saudável (ALVARENGA, 2013, p. 398-

399).  

As relações entre empregado e empregador devem pautar-se na dignidade humana e no 

valor social do trabalho, observando a função social da propriedade, vedando as mais diversas 

formas forma de exploração. 

O trabalho, enquanto valor fundamental ao desenvolvimento econômico e social, 

garantidor do bem-estar social, deve valorizar o ser humano, assegurando-lhe uma existência 

digna. Cabe ao Estado promover políticas públicas que possibilitem a implementação, proteção 

e desenvolvimento do trabalho de forma plena, reduzindo as desigualdades regionais e sociais 

(ROESLER, 2014, p. 69). Afirma ainda Roesler: 

 

O objetivo fundamental de um Estado Democrático de Direito deve ser o de garantir 

a todos os homens o direito de trabalhar e de viver com dignidade. A atuação das 

pessoas e da sociedade diante da ordem econômica contemporânea deve pautar-se, 

sempre, por dar ênfase ao valor social do trabalho. Afinal, somente através do trabalho 

é que se promoverá a diminuição das desigualdades regionais e sociais pela inclusão 

dos menos favorecidos (ROESLER, 2014, p. 95). 

 

A Constituição Federal preconiza expressamente o valor do trabalho humano, base do 

Estado Democrático de Direito, ao lado da dignidade humana, repudiando qualquer degradação 

da força de trabalho. O valor social do trabalho deve ser respeitado, assegurando a todos o 

trabalho em condições decentes. 

As leis devem coibir a exploração absoluta dos trabalhadores, impedindo sua 

degradação por intermédio do labor. O trabalho deve ser prestado em condições que preservem 

a saúde e a segurança do trabalhador, proporcionando o retorno econômico necessário à 

manutenção de uma vida digna.  

O Estado deve agir para corrigir, reprimir e punir tais condutas, protegendo a dignidade 

do trabalhador face à exploração promovida pelo capital.  

A valorização do trabalho humano almeja a proteção do trabalhador. A previsão 

constitucional do instituto tem por escopo proporcionar uma justa distribuição de renda, 

melhoria da condição social e econômica do trabalhador, defendendo condições laborais 

humanas, com a preservação da dignidade humana no ambiente de trabalho, protegendo o 

trabalhador contra abusos.  
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Assim, necessário se faz que haja a devida proteção aos direitos de personalidade no 

meio ambiente de trabalho como meio de promover o desenvolvimento econômico e a justiça 

social. 

 

2.2 DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 

O Estado Democrático de Direito funda-se na dignidade da pessoa humana e no valor 

social do trabalho, nos termos do artigo 1°, III e IV da Constituição federal de 1988, elemento 

determinante para a proteção e promoção dos direitos inerentes à pessoa. Tais direitos 

denominados de direitos da personalidade são intrínsecos a cada pessoa e merecem a devida 

proteção. Estão relacionados à proteção da vida, honra, imagem, entre outros.  

Referidos direitos merecem proteção, seja na ordem pública ou na ordem privada. A 

dignidade da pessoa humana enseja uma rede de proteção desses direitos, principalmente no 

âmbito laboral, devido às especificidades da relação de emprego. 

Assim, os direitos de personalidade do trabalhador merecem a necessária proteção 

diante da competição gerada pela globalização e metamorfose das condições do trabalho. Tais 

mudanças trazem consigo inúmeras ameaças às relações de trabalho e consequentemente, aos 

direitos da personalidade e dignidade do trabalhador.  

Nesse contexto, no meio ambiente de trabalho atual, se faz necessário que estes direitos 

sejam efetivamente assegurados, garantindo a segurança, higiene, harmonia e equilíbrio capaz 

de lhe ensejar uma vida digna. 

 

2.2.1 Conceito e características 

 

A Constituição Federal Brasileira, proclamada em 1988, reconheceu nos termos do 

artigo 1°, III, a dignidade da pessoa humana como princípio basilar do ordenamento jurídico 

brasileiro, recepcionando a tendência mundial de proteção aos direitos de personalidade. Nesse 

sentido preconiza Elimar Szaniawski (2005, p. 137), que “nossa Constituição [...] reconhece e 

tutela o direito geral de personalidade através do princípio da dignidade da pessoa, que consiste 

em uma cláusula geral de concreção da proteção e do desenvolvimento da personalidade do 

indivíduo”. A dignidade da pessoa humana representa, portanto, o pináculo dos direitos da 

personalidade. 

As sociedades evoluíram e se transformaram, reconhecendo direitos básicos voltados à 

proteção humana. Da mesma forma, os institutos jurídicos reconheceram a necessária proteção 
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a dignidade humana, promovendo uma tendência mundial de reconhecimento de um direito 

geral de personalidade. 

Sua origem remonta a Grécia antiga, onde já se existia uma noção geral de direito de 

personalidade que repudiava as injustiças, vedando os excessos e proibindo atos de insolência 

contra a pessoa humana (SZANIAWSKI, 2005, p. 25). O direito romano previa a proteção dos 

direitos de personalidade pela action in injuriarum, tutelando ofensas contra a vida e a 

integridade física (OLMOS, 2017, p. 20). 

A Idade Média lançou os conceitos de dignidade humana e valorização do indivíduo 

como pessoa (SZANIAWSKI, 2005, p. 35). Posteriormente, o cristianismo e Iluminismo 

influenciaram esse contexto. O cristianismo defendeu a dignidade do homem por ser filho de 

Deus, enquanto o iluminismo promoveu a proteção do indivíduo perante o Estado, agenciando 

e garantindo liberdades individuais voltadas ao desenvolvimento burguês (OLMOS, 2017, p. 

20-21). 

O racionalismo jurídico se torna a base do Estado, tutelando a vida e as relações 

humanas, abrindo espaço para o homem, que se tornou o centro do ordenamento jurídico 

(SZANIAWSKI, 2005, p. 42). A positivação dos direitos da personalidade pautou-se então, no 

reconhecimento de diversos direitos inerentes à pessoa humana, direitos únicos e subjetivos. 

Segundo Elimar Szaniawski (2005, p. 43): “Os primeiros seriam os direitos inerentes ao 

homem, previstos na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão e expressos 

nas constituições dos diversos países como direitos fundamentais”.  

Segundo Cristina Paranho Olmos (2017, p. 21), o efetivo desenvolvimento dos direitos 

da personalidade ocorreu a partir do século XX, materializando e protegendo os direitos da 

pessoa contra qualquer abuso, que afrontasse sua liberdade, imagem, honra, entre outros. A 

pessoa passou a ser sujeito de proteção.  

Carlos Alberto Bittar (1999, p. 01) define os direitos da personalidade como “direitos 

reconhecidos à pessoa humana tomada em si mesma e em suas projeções na sociedade, 

previstos no ordenamento jurídico exatamente para a defesa de valores inatos no homem, como 

a vida, a higidez física, a intimidade, a honra, a intelectualidade e outros tantos”. 

Orlando Gomes (1999, p. 131), define os direitos de personalidade como: 

 

[...] direitos personalíssimos e os direitos essenciais ao desenvolvimento da pessoa 

humana que a doutrina moderna preconiza e disciplina no corpo do CC como direitos 

absolutos, desprovidos, porém, da faculdade de disposição. Destinam-se a resguardar 

a eminente dignidade da pessoa humana, preservando-a dos atentados que pode sofrer 

por parte de outros indivíduos.  
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Por sua vez, Rubia Zanotelli Alvarenga (2013, p. 76), os caracteriza como:  

 

[...] inatos e inerentes à pessoa humana e a ela ligados de maneira perpétua e 

permanentes (...) os quais, nascem com a pessoa humana e a acompanham durante 

toda a sua existência, tendo como finalidade primordial a proteção aos atributos da 

personalidade e da dignidade da pessoa humana em todos os aspectos. 

 

Os direitos da personalidade objetivam a proteção e a tutela dos direitos do homem, lhe 

garantindo a existência digna pautada na garantia de um mínimo de direitos, que lhe permita 

usufruir da vida com dignidade, assegurando sua autonomia e livre desenvolvimento, bem como 

de proteção ao nome, ao corpo, à imagem, à honra, à integridade física, à saúde, entre outros 

direitos. 

A Constituição dispõe em seu artigo 5°, caput, o rol dos direitos de personalidade, e 

podem ser citados o direito à vida, à igualdade, à intimidade, à vida privada, à honra, à saúde, 

à imagem, entre outros direitos (OLMOS, 2017, p. 21). Ademais, resguarda a ordem econômica 

(artigo 170°) e a seguridade social (194° a 201°). Dispõe ainda sobre a proteção ao meio 

ambiente, asseverando que o mesmo seja seguro e equilibrado (artigo 225°). Tais direitos e 

garantias tem por escopo a promoção e a efetiva tutela da pessoa humana (SILVA; PEREIRA, 

2014, p. 34-35). 

O artigo 12 da Declaração Universal dos Direitos Humanos também promove a proteção 

aos direitos de personalidade, dispondo sobre a inviolabilidade da vida privada, e no caso de 

violação, prevê que todo homem tem direito à proteção contra tais atos. 

Da mesma forma, o Código Civil brasileiro de 2002 reconhece os direitos da 

personalidade expressamente em seus arts. 11 ao 21. Referidos dispositivos devem ser lidos e 

interpretados harmonicamente com a Constituição Federal.  

Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2015, p. 171) afirmam que referidos 

direitos buscam assegurar a integral proteção da pessoa humana (corpo, alma e intelecto), 

versando sobre:  

 

[...] os aspectos fundamentais da personalidade, que são: a integridade física (direito 

a vida, direito ao corpo, direito a saúde ou inteireza corporal, direito ao cadáver...), a 

integridade intelectual (direito a autoria cientifica ou literária, a liberdade religiosa e 

de expressão, dentre outras manifestações do intelecto) e a integridade moral ou 

psíquica (direito à privacidade, ao nome, a imagem, etc).  

 

Nesse contexto, as características dos direitos da personalidade estão dispostas no artigo 

11 do Código Civil. Os mesmos são intransmissíveis e irrenunciáveis, e não podem sofrer 

restrição voluntária. Todavia, esse rol não é taxativo, não limitando os atributos da 
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personalidade apenas à essas previsões normativas (ALVARAGENGA, 2013, p. 104). Possuem 

características próprias que os diferem de outros direitos.  

São inatos ou originários “[...] porque são outorgados a todas as pessoas pelo simples 

fato de existirem” (ALVARENGA, 2013, p. 106), ou seja, nascem com a pessoa e os 

acompanham após sua morte, uma vez que o de cujus tem resguardado o direito ao nome, à 

imagem e à honra.   

Possuem caráter absoluto, uma vez que se impõe à coletividade um dever de respeito e 

abstenção, de oponibilidade erga omnes (ALVES, 1998, p. 65). Nesse sentido, implicam em 

uma obrigação negativa, ou seja, não se pode realizar qualquer ato que possa prejudicá-los.  

Os direitos de personalidade também são indisponíveis e intransmissíveis, não podem 

ser cedidos, sub-rogados ou transferidos a outra pessoa, vinculados estritamente à pessoa que 

os detém (ALVES, 1998, p. 68). Para Adriano de Cupis (2004, p. 48), a intransmissibilidade 

pauta-se na natureza do objeto e “[...] se identifica com os bens mais elevados da pessoa, 

situados em um nexo que pode dizer-se de natureza orgânica”, ou seja, inseparáveis de seu 

sujeito originário, a pessoa. O sujeito titular de direito é qualquer pessoa, logo, tais direitos não 

se separam de seu sujeito, sendo, portanto, vitalícios e necessários, nascem com a pessoa, 

acompanhando-a durante toda sua vida, “[...] podendo inclusive sobreviver ao óbito do seu 

titular, dado o respeito a memória dos mortos” (OLMOS, 2017, p. 39). 

Impenhoráveis pois não podem ser objeto de penhora em demanda judicial 

(ALVARENGA, 2013, p. 113). Segundo Laert Mantovani Junior (2010, p. 21), os direitos de 

personalidade nascem com o ser humano, portanto, são inerentes à pessoa, não havendo lógica 

em sua penhora para satisfazer créditos do autor. Assim, sua natureza não permite que sofram 

execução forçada.  

Por fim, os direitos de personalidade são extrapatrimoniais, pois não possuem 

mensuração econômica, e não são passíveis de conversão em pecúnia. Nesse sentido, quando 

ocorrer o dano, o mesmo é qualificado apenas no campo obrigacional, visando a reparação do 

ilícito. Todos os direitos, constituem o patrimônio da pessoa e são passíveis de reparação 

(ALVES, 1998, p. 66).  

Segundo Elimar Szaniawski (1993, p. 36-37), os direitos da personalidade são 

classificados como direitos subjetivos, uma vez que nascem e se extinguem com a pessoa. Da 

mesma forma, dispõe Alexandre Ferreira de Assumpção Alves (1998, p. 62) que são fruto do 

direito positivo e do direito natural.  

Adriano de Cupis (2004, p. 18-21) aduz que esses direitos são naturais pois nascem com 

a pessoa, mas seu reconhecimento só existe com a ordem jurídica positivada, possuindo 
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aplicação específica, sem a qual a personalidade restaria irrealizada, privada do valor concreto, 

perdendo o indivíduo seu valor. Se esses direitos não existissem, a pessoa não existiria como 

tal. Tratam-se de direitos essenciais. 

A personalidade representa um complexo de particularidades internas do indivíduo, que 

se manifestam perante a coletividade, de forma subjetiva, revelando seus atributos materiais 

(bens) e morais (valores). Todos têm direito à vida, à liberdade, ao nome, à honra, entre outros, 

compreendendo um núcleo de direitos mínimos capazes de assegurar a dignidade (OLMOS, 

2017, p. 20). Nesse sentifo, Olmos: 

 

Os direitos de personalidade, portanto, guardam relação intrínseca e direta com os 

atributos físicos, psíquicos e morais da pessoa em si, e, por isso, estão fora do 

patrimônio material, e inseridos no patrimônio moral de todo indivíduo (OLMOS, 

2017, p. 22).  

 

Nesse contexto, o homem pode assumir direitos e adquirir deveres, podendo ser sujeito 

ativo ou passivo dessas relações, atinentes à própria pessoa, tomada em si mesmo, e diante de 

suas projeções sociais, “[...] que se convertem as projeções físicas, psíquicas e intelectuais do 

seu titular individualizando-o de modo a lhe emprestar segura e avançada tutela jurídica” 

(FARIAS; ROSENVALD, 2015, p. 139). 

Dessa forma, referidos direitos englobam situações jurídicas reconhecidas às pessoas, 

tomadas por si mesmas e em relação às suas projeções sociais, correspondendo aos direitos 

essenciais ao desenvolvimento da pessoa humana, nos quais se convertem as projeções física, 

psíquica e intelectual de seu titular, individualizando-o de modo a lhe assegurar a tutela jurídica. 

 

2.2.2 Classificação 

 

Os direitos de personalidade são divididos entre os ramos de direito: público e privado, 

e há ainda quem os separe em mais um grupo, denominado social.  

Segundo Elimar Szaniawski (2005, p. 49), os direitos de personalidade públicos são 

intrínsecos à pessoa, previstos em declarações e conferências internacionais, como a Declaração 

Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, 1949, e a Convenção Europeia de Direitos do 

Homem e das Liberdades Fundamentais, 1950, que se solidificaram mundialmente. Segundo 

autor, o direito público tem por escopo tutelar a proteção da pessoa contra os atos praticados 

pelo Estado ou por determinados particulares.   

Os direitos de personalidade privados preocupam-se com a proteção de aspectos 

privados da personalidade. A I Conferência Internacional dos Direitos do Homem, datada de 
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1968, preocupou-se com a violação da intimidade das pessoas. Assim, a finalidade de respectivo 

direito é “assegurar a proteção da esfera íntima das pessoas”. Assim, “[...] a nova legislação 

veio, porém, valorizar e afirmar a proteção dos direitos inerentes da pessoa humana, sob o 

aspecto do direito civil, cujas teorias já haviam sido desenvolvidas [...]” (SZANIAWSKI, 2005, 

p. 50-51).  

Adriano de Cupis (2004, p. 34), levando em consideração essa divisão, considera os 

direitos de personalidade especialmente como privados, excluindo-os da esfera pública. 

Segundo o autor, “[...] a vida, a integridade física, a liberdade e outros, satisfazem aspirações e 

necessidades próprias do indivíduo considerados em si mesmo, e ficam compreendidos, por 

isso na esfera da utilitas (interesse) privada (o)”.  

Por sua vez, Rubia Zanotelli Alvarenga (2013, p. 76), classifica os direitos da 

personalidade como “[...] aqueles que visam proteger os aspectos físicos, psíquico, moral e 

intelectual do ser humano”. O direito à integridade física busca proteger a vida, a higidez física; 

enquanto a integridade psíquica busca proteger a saúde mental do homem, ao passo que a 

integridade moral objetiva proteger a vida privada, a honra, a liberdade, a imagem, entre outros. 

E por fim, o direito à integridade intelectual abrange a liberdade de pensamento, autoria 

científica, literária.  

A mesma classificação é apresentada por Adriano de Cupis (2004, p. 27-28), 

mencionando o direito à vida, direito à integridade física; direito à liberdade; direito à honra e 

ao resguardo pessoal (direito a honra, a intimidade a ao segredo); direito à identidade pessoal 

(direito ao nome, ao título e direito ao signo figurativo); e direito moral do autor e do inventor.  

Carlos Alberto Bittar (1999, p. 17) dispõe que os aspectos físicos dos direitos da 

personalidade se referem aos componentes da estrutura humana, os psíquicos a elementos 

intrínsecos da personalidade, e os direitos morais tutelam atributos valorativos ou virtudes 

inerentes à pessoa.  

Rubia Zanotelli Alvarenga (2013, p. 114 et. seq.) afirma que os principais tipos de 

direitos da personalidade compreendem o direito à intimidade, direito à vida privada, direito à 

imagem, e o direito à honra. Referidos direitos objetivam a proteção do homem enquanto 

pessoa, e também buscam tutelar as relações de trabalho.  

O direito à intimidade corresponde ao direito de ser deixado em paz, podendo escolher 

suas convicções políticas, religiosas, sexuais, desejos, e podendo se expressar livremente ou 

guardar segredo sobre suas preferências. Para Adriano de Cupis (2004, p. 145), respectivo 

direito constitui “[...] o modo de ser da pessoa, que consiste na exclusão do conhecimento alheio 
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de tudo que seja referente à própria pessoa”. O mesmo permite que a pessoa reserve para si suas 

opções e escolhas, guardando segredo sobre o que julgar necessário.  

O direito à vida privada diz respeito à privacidade, e volta-se aos aspectos particulares 

da pessoa, intrínsecos, relacionamento social e familiar. Para Rubia Zanotelli Alvarenga (2013, 

p. 116), “[...] por privacidade, assim, devem entender-se a faculdade que é assegurada ao 

empregado de excluir o acesso às informações capazes de afetar a sua sensibilidade”. 

Por sua vez, o direito à imagem veda a exposição da pessoa, pública ou mercantil, sem 

autorização, causando danos à sua reputação. Segundo Carlos Alberto Bittar (1999, p. 87), 

imagem é o que une uma pessoa à sua expressão, individualizando-a. Nesse sentido, caso o 

direito de imagem seja violado, o mesmo faz jus à devida reparação.  

A honra corresponde à um atributo moral do indivíduo, podendo a mesma ser objetiva 

ou subjetiva. Segundo Carlos Alberto Bittar (1999, p. 130), a honra objetiva compreende o 

nome e a boa fama perante a coletividade; já a honra subjetiva alcança o sentimento pessoal de 

estima e da própria condição de dignidade, uma vez que protege-se a reputação ou a 

consideração social devida à cada pessoa.  

O trabalhador, enquanto pessoa, deve ter tais direitos respeitados. Deve ter sua 

intimidade preservada, sendo facultado ao mesmo restringir informações voltadas à sua opção 

sexual, religião, reservando para si seus gostos, problemas e preferências. Da mesma forma, 

deve ser respeitado em relação à sua vida privada, resguardando o trabalhador de interferências 

internas em sua vida pessoal, podendo guardar para si aspectos da sua vida, isolando-os do 

conhecimento do empregador.  

Deve ainda ter sua imagem preservada no meio ambiente de trabalho, necessitando o 

empregador zelar pela imagem de seus empregados. É vedado ao empregador utilizar a imagem 

do empregado seja para fins lucrativos ou educativos, sem a devida autorização. A imagem, por 

ser um direito inerente à personalidade, não integra o contrato de trabalho, devendo haver 

respeito mútuo entre empregado e empregador, e a devida autorização formal no caso de 

utilização. Assim, caso o empregador use o a imagem do empregado sem a devida autorização, 

viola um direito de personalidade, devendo indenizar o trabalhador (ALVARENGA, 2013, p. 

126-127). 

Da mesma forma ocorre com a honra. O trabalhador tem direito à boa fama e à estima 

das pessoas no meio social em que vive. O empregador não pode sujeitar o trabalhador às 

situações vexatórias e degradantes, expondo-o às circunstâncias constrangedoras perante à 

sociedade ou aos colegas de trabalho.  
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Os direitos da personalidade se resumem, portanto, ao conjunto de caracteres do próprio 

indivíduo, que tem por objetivo a proteção e a tutela dos direitos do homem, promovendo a 

existência digna pautada na manutenção de um mínimo de direitos, para que usufrua de uma 

vida com dignidade, garantindo sua autonomia e livre desenvolvimento, como a devida 

proteção ao nome, ao corpo, à imagem, à honra, à integridade física, à saúde, entre outros 

(SILVA; PEREIRA, 2014, p. 35).  

Os direitos de personalidade, portanto, são inatos e permanentes, nascem com a pessoa 

e a acompanham durante toda a sua vida e após sua morte, buscando a proteção física, mental 

e moral, resguardando a dignidade em qualquer meio, permeando todas as relações, inclusive 

as relações que ocorrem no meio ambiente do trabalho. Os mesmos também não se exaurem, 

de modo que acompanham as transformações sociais, as descobertas científicas e tecnológicas, 

permitindo que novos valores sejam incorporados.  

Nesse contexto, deve-se observar o contrato de trabalho para que o mesmo seja 

garantidor de condições mínimas ao trabalhador, não limitando o exercício dos direitos 

fundamentais, respeitando o direito à saúde, à imagem, à honra, à higidez física e mental, entre 

outros. De acordo com Mauricio Godinho Delgado (2015b, p. 583):  

 

A violação da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas – no caso dos 

trabalhadores – e respectiva indenização pelos danos morais, são situações claramente 

passíveis de ocorrência no âmbito das relações de emprego, a exemplo do 

procedimento discriminatório, a falsa acusação de cometimento de crime, o 

tratamento fiscalizatório ou disciplinar, degradante ou vexatório, etc. 

 

Os direitos da personalidade pautam-se no princípio basilar da proteção do homem, 

segundo Daniel Sarmento (2004, p. 110), pois:  

 

[...] representam o epicentro axiológico da ordem constitucional, irradiando efeitos 

sobre todo o ordenamento jurídico e balizando não apenas os atos estatais, mas 

também toda a miríade de relações privadas que se desenvolvem no seio da sociedade 

civil e no mercado.   

 

Portanto, busca-se pautado no princípio da dignidade da pessoa humana e nos direitos 

fundamentais da personalidade, impor limites aos excessos cometidos no âmbito do direito do 

trabalho, protegendo o empregado contra os abusos cometidos pelo empregador.  

Deve-se analisar as relações de trabalho pautadas na dignidade da pessoa humana e nos 

direitos fundamentais do trabalhador, conferindo proteção aos seus direitos de personalidade 

presente nas relações contratuais e no meio ambiente de trabalho. 
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2.3 CONCEITO E CLASSIFICAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DE TRABALHO 

 

Direito do trabalho e direito ambiental são disciplinas autônomas, todavia, as más 

condições encontradas no ambiente de trabalho proporcionam há séculos riscos à integridade 

física e psíquica do trabalhador, prejudicando sua saúde e qualidade de vida. Em inúmeras 

situações, o trabalho pode ser realizado em ambientes inadequados, ensejando doenças 

ocupacionais, acidentes de trabalhos, e até mesmo mortes. Como afirma Nogueira, “[...] o 

trabalho prestado em condições indignas e a ausência de legislação protetiva dos trabalhadores 

resultaram em muitas mortes, mutilações e graves enfermidades” (NOGUEIRA, 2016, p. 58)  

Nesse contexto, os conceitos díspares se cruzam, na busca pela proteção e preservação 

da saúde do trabalhador. Celso Antônio Pacheco Fiorillo (2009, p. 19), preconiza que “[...] meio 

ambiente se relaciona a tudo aquilo que nos circunda”. 

Norma Sueli Padilha (2010, p. 196) define meio ambiente como tudo aquilo que nos 

cerca, “[...] que envolve seres vivos e as coisas, totalidade de fatores suscetíveis de influenciar 

a vida biológica, social ou cultural, tudo o que cerca os seres vivos e as coisas”, em seu aspecto 

físico (agua, ar, terra); social (valores culturais, hábitos, costumes, crenças); e psíquico 

(sentimentos e suas expectativas), dando condições para o desenvolvimento em sua plenitude.  

A Declaração de Estocolmo, idealizada na Conferência das Nações Unidas, em 1972, 

foi o primeiro documento voltado para a proteção do meio ambiente, contemplando a 

necessidade de proteção à natureza, determinando que o homem tenha condições de vida em 

um ambiente adequado, que lhe assegure uma vida digna, usufruindo boas condições que lhe 

permitam disfrutar de bem-estar.  

 No Brasil, o conceito de meio ambiente ganhou espaço com a promulgação da Lei n° 

6.938, em 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente e sua necessária 

proteção e preservação, assegurando que a qualidade ambiental propicia a vida digna 

(FIORILLO, 2009, p. 19). Nos termos do artigo 3°, I, entende-se por meio ambiente o “[...] 

conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que 

permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”.  

 A Constituição Federal, promulgada em 1988, recepcionou tal conceito, reconhecendo 

a necessária tutela dos valores ambientais, dispondo em seu artigo 225, caput, que todos têm 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à sadia qualidade de vida, cabendo a 

todos o dever de defendê-lo, inclusive ao poder público. 

Diante de tal previsão, José Afonso da Silva (2013, p. 856) assevera que a constituição 

elevou o meio ambiente a um patamar de direito fundamental de todos, assegurando o direito a 



 

 68 

uma vida saudável, em harmonia com a natureza, propiciando o desenvolvimento social 

sustentável, definindo o meio ambiente ecologicamente equilibrado como “[...] direito de todos 

e lhe dá natureza de bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-

o ao poder público e à coletividade o dever de defende-lo e preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações”.   

 Nesse contexto, levando em consideração a previsão normativa infraconstitucional 

disposta na Lei n° 6.938, composta por um conceito jurídico aberto, em conjunto com a previsão 

normativa disposta na Constituição Federal, dois são os objetos de tutela de tais definições 

legais: “[...] um, imediato – a qualidade do meio ambiente em todos os seus aspectos – e outro, 

mediato – a saúde, segurança e bem-estar do cidadão, expresso nos conceitos vida em todas as 

suas formas (Lei n° 6.938/81, art. 3, inciso I) e qualidade de vida (CF, art. 225, caput)” (MELO, 

2013, p. 27).  

 O meio ambiente busca tutelar a vida em todas as suas formas, vislumbrando a vida 

humana como valor fundamental, classificando-a em quatro aspectos: natural, artificial, cultural 

e do trabalho. Essa classificação objetiva a identificação da atividade degradante e do bem 

imediatamente agredido (FIORILLO, 2009, p. 20).  

 O aspecto natural ou físico é constituído pelos recursos naturais, como solo, água, flora, 

fauna, levando em consideração o equilíbrio entre os seres e o meio em que vivem. Já o artificial 

consiste no espaço urbano, construído ou alterado pelo homem, seja espaço público, aberto ou 

fechado, composto por todos os espaços habitáveis, e deve ser preservado. O cultural está 

relacionado aos valores históricos, e à formação e cultura de um povo, todavia, auferido pelo 

valor, que compõe o chamado patrimônio cultural. E por fim, o ambiente do trabalho, definido 

como local onde as pessoas desempenham suas atividades laborais, cujo equilíbrio baseia-se 

nas condições encontradas no meio, que podem ou não, comprometer a incolumidade física ou 

psíquica do trabalhador (MELO, 2013, p. 28). 

 Amauri Mascaro Nascimento (2004, p. 481) define meio ambiente: 

 

O meio ambiente do trabalho é, exatamente, o complexo máquina-trabalho: as 

edificações do estabelecimento, equipamentos de proteção individual, iluminação, 

conforto térmico, instalações elétricas, condições de salubridade ou insalubridade, de 

periculosidade ou não, meios de prevenção a fadiga, outras medidas de proteção ao 

trabalhador, jornadas de trabalho e horas extras, intervalos, descansos, férias, 

movimentação armazenagem e manuseio de materiais que formam o conjunto de 

condições de trabalho, etc.   
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Hilda Maria B. da Cunha Nogueira (2016, p. 62) limita meio ambiente do trabalho como 

o “[...] local onde se desenvolvem as atividades do trabalhador, ou boa parte delas, quando este 

se divide em vários locais de trabalho”. 

Leda Maria da Silva e Marice Taques Pereira (2014, p. 22) caracterizam meio ambiente 

de trabalho como o “[...] conjunto de fatores químicos, biológicos, físicos e sociais que 

interagem com a vida humana”. Celso Antônio Pacheco Fiorillo (2009, p. 20) explica o meio 

ambiente do trabalho como o: 

 

[...] local onde as pessoas desempenham suas atividades laborais, sejam remuneradas 

ou não, cujo equilíbrio está baseado na salubridade do meio e na ausência de agentes 

que comprometam a incolumidade físico-psíquica dos trabalhadores, independente da 

condição que ostentam (homens ou mulheres, maiores ou menores de idade, celetistas, 

servidores públicos, autônomos, etc).  

 

A Convenção 155 da Organização Internacional do Trabalho de 1981 que versa sobre 

Segurança e Medicina do Trabalho e Saúde do Trabalhadores, ratificada pelo Brasil em 18-05-

1992, dispõe que o ambiente do trabalho compreende “[...] todos os lugares onde os 

trabalhadores devem permanecer ou têm que comparecer, e que estejam sob o controle, direto 

ou indireto do empregador” (CARVALHO, et. al., 2013, p. 91).  

Assim, a proteção ao meio ambiente de trabalho tem como objeto a proteção à saúde e 

a segurança do trabalhador contra as formas de degradação de sua sadia qualidade de vida, 

assegurando condições mínimas para o desenvolvimento do trabalho em um ambiente saudável 

e seguro, levando em consideração a pessoa do trabalhador e o ambiente que o cerca, ao passo 

que o direito do trabalho se vincula às relações empregatícias, pautadas na subordinação, 

preocupando-se com o cumprimento dos requisitos contratuais. 

A Consolidação das Leis do trabalho, promulgada em 1943, além de tutelar os requisitos 

da relação de trabalho, também dispôs no “capítulo V, do Título I, da Segurança e da Medicina 

do Trabalho”, sistematizando uma previsão normativa voltada à proteção do trabalho, 

regulamentando aspectos relacionados à segurança e a saúde, “[...] com prescrição de medida 

preventivas, repressivas, fiscalizatórias e orientativas referentes ao meio ambiente do trabalho” 

(ROCHA, 2016, p. 35). 

Da mesma forma, o artigo 7°, XXII, da Constituição Federal de 1988, tutela a redução 

dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de higiene, segurança e saúde (SILVA; 

PEREIRA, 2014, p. 27), assim como o artigo 170, VIII, do mesmo diploma legal dispõe que a 

ordem econômica, fundada na valorização do trabalho e na livre iniciativa, deve assegurar a 

todos uma existência digna, garantindo o princípio do pleno emprego. E ainda, nos termos do 
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artigo 200, VIII, determina que deve o sistema único de saúde colaborar na proteção do meio 

ambiente, nele compreendido o do trabalho.  

Dessa forma, inúmeros ordenamentos, nacionais ou interacionais, voltam-se à proteção 

do trabalhador, por exemplo, as normas internacionais elaboradas pela Organização 

Internacional do Trabalho, as Normas Regulamentares, popularmente conhecidas como NR´s 

(Portaria n° 3.214/77), Lei de Crimes Ambientais, Lei da Seguridade Social, entre outras, 

devendo haver a sistematização na interpretação e aplicação das mesmas, para que haja a efetiva 

proteção do trabalhador.   

O homem passa boa parte de sua vida no trabalho, o que lhe permite desenvolver as 

capacidades físicas e intelectuais, bem como o aprendizado e a convivência com os demais, 

realizando-se plenamente como pessoa. Portanto, devendo gozar de um mínimo de direitos que 

lhe assegurem a prestação laboral em condições dignas. 

Nesse contexto, o ambiente de trabalho deve ser juridicamente tutelado, objetivando a 

proteção do trabalhador contra qualquer forma de degradação no local onde desempenha suas 

atividades laborativas. A tutela jurídica desse meio busca minimizar e eliminar os riscos à saúde 

e à segurança do trabalhador, favorecendo uma vida digna, de modo que “constitui dever de 

todos, a busca da sadia qualidade de vida do trabalhador, respeitando o meio ambiente onde 

este profissional labora buscando amenizar ou eliminar os riscos inerentes ao trabalho” 

(SILVA; PEREIRA, 2014, p. 30).  

O dever de proteção do meio ambiente de trabalho, disposto na Constituição Federal, 

volta-se ao poder público e à coletividade, com destaque aos sindicatos, a quem cabe a defesa 

dos interesses coletivos e individuais dos trabalhadores nos termos do artigo, II, da 

Constituição. O Ministério Público também possui relevante papel, podendo promover ação 

civil pública quando desrespeitados os interesses sociais nos termos da Lei complementar n° 

75/1993 (PADILHA, 2010, p. 400). 

Cabe ainda aos empregadores atuar na defesa do meio ambiente de trabalho, devendo 

observar e adotar medidas de segurança no local de trabalho, nos termos do artigo 157 da 

Consolidação das Leis do Trabalho. 

O trabalho deve ser executado em um ambiente salubre, seguro, em boas condições, que 

lhe proporcionem qualidade de vida no ambiente laboral, respeitando a honra, imagem, 

integridade física, psíquica, dos trabalhadores. Respeitando o meio ambiente de trabalho, 

respeita-se a dignidade do trabalhador. 
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2.4 A NECESSÁRIA PROTEÇÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DO 

TRABALHADOR NAS RELAÇÕES E NO MEIO AMBIENTE DE TRABALHO  

 

A Constituição Federal consagra em conjunto com a dignidade da pessoa humana, 

disposta no artigo 1°, III, o valor social do trabalho e da livre iniciativa, nos termos do artigo 

1°, IV, princípios fundamentais que constituem a base do Estado Democrático de Direito, 

apontando o trabalho como garantidor da melhoria da condição social do obreiro, base da ordem 

econômica. O trabalho representa o conjunto de atividades remuneradas que o homem exerce 

para atingir um resultado, e deve ser executado em condições dignas. 

Todavia, a realidade atual apresenta mudanças nas relações de trabalho. As práticas 

adotadas sujeitam os trabalhadores a jornadas extenuantes, ambientes insalubres, trabalho 

escravo, doenças e acidentes ocupacionais, entre outros. A conduta empresarial irracional 

prejudica os trabalhadores. É imprescindível que haja proteção aos direitos de personalidade do 

empregado, pois as relações de trabalho ensejam um campo fértil para as ofensas a esses 

direitos.  

A relação jurídica engloba os sujeitos, o objeto e o negócio jurídico entre as partes. Esse 

núcleo básico no âmbito trabalhista centra-se na relação de trabalho, especificamente na relação 

de emprego (DELGADO, 2015, p. 295, b).  

A relação de trabalho possui caráter genérico, e “[...] refere-se a todas as relações 

jurídicas caracterizadas por terem sua prestação essencial centrada em uma obrigação de fazer 

consubstanciada no labor humano” (DELGADO, 2015, p. 295, b), englobando o trabalho 

autônomo, avulso, eventual, entre outros. A relação de emprego é, portanto, uma modalidade 

da relação de trabalho, com características próprias: deve ser prestado por pessoa física, com 

pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade.  

A relação de emprego bilateral é composta, de um lado, pelo empregador, detentor do 

poder de direção e dos meios e modos de produção; e de outro, pelo empregado, detentor da 

força de trabalho, subordinado juridicamente.  

A celebração do contrato de trabalho sujeita o empregado ao poder de direção exercido 

pelo empregador, por meio da subordinação jurídica, técnica e econômica (ALVARENGA, 

2013, p. 27).   

O poder de direção confere ao empregador prerrogativas para que o mesmo organize 

seu negócio, cargos e tarefas, estabelecendo regras que devem ser aplicadas ao meio ambiente 

de trabalho, fornecendo instrumentos para a realização de tarefas diárias, equipamentos de 

proteção individual quando necessários para minimizar os riscos profissionais, e ainda fixando 
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“[...] horário de trabalho, estipular tarefas, designar realização de horas extraordinárias, 

estabelecer metas plausíveis aos empregados, aplicar medidas disciplinares aos empregados, 

organizar sua atividade econômica”  (ALVARENGA, 2013, p. 27-28). 

Todavia, tal configuração resulta em relações assimétricas de poder. O empregador, 

detentor do poder de comando/direção, pode exerce-lo de forma prejudicial, de acordo com 

seus interesses, introduzindo modificações unilaterais danosas no contrato de trabalho e nas 

condições de prestação de serviço, em flagrante desrespeito à dignidade dos trabalhadores, 

ferindo os seus direitos de personalidade. 

Os direitos de personalidade “[...] são aqueles de natureza extrapatrimonial que se 

referem aos atributos essenciais definidores da pessoa, e dentre todos os direitos são aqueles 

que mais de perto procuram valorizar a dignidade do ser humano” (NASCIMENTO, 2004, p. 

458).  

Orlando Gomes (2001, p. 35) explica que são direitos essenciais ao desenvolvimento da 

pessoa humana, absolutos, que se destinam a resguardar a dignidade da pessoa humana, 

preservando-a dos atentados que pode sofrer por parte de outros indivíduos.  

O trabalhador é sujeito desses direitos, uma vez que pode sofrer lesões aos seus direitos 

de personalidade na relação de emprego. As lesões podem estar presentes nos contratos de 

trabalho e nas condições da prestação de serviço, mediante condutas lesivas do empregador que 

fere sua dignidade.  

Assim, ao analisar as relações de trabalho, é preciso resguardar as qualidades e atributos 

essenciais do trabalhador, preservando “sua integridade física, psíquica e intelectual, bem como 

o direito à sua integridade moral” (ALVARENGA, 2013, p. 73). O trabalhador deve ser 

protegido em seu contexto social, garantindo proteção à honra, imagem, saúde, entre outros, 

assegurando direitos mínimos que lhe possibilitem viver com dignidade.  

Inúmeros dispositivos normativos, internacionais e nacionais, tutelam a proteção dos 

direitos de personalidade no ambiente laboral. Por exemplo, as Convenções n° 100 e 111, 

ratificadas pelo Brasil, preferidas pela Organização Internacional do Trabalho – OIT; assim 

como a Constituição Federal artigo 6° ao 11°; a Consolidação das Leis do Trabalho dispõe nos 

artigos 29, 373-A, IV, e artigos 482, j, k, e artigo 483, a,b,c,d,e e f. Em que pese referido 

ordenamento não possuir um capítulo específico que verse sobre os direitos de personalidade, 

não enfraquece os assuntos voltadas à integridade física, psíquica, moral e intelectual no 

trabalho (ALVARENGA, 2013, p. 85 et. seq.).  

No entanto, a conjuntura econômica atual promove alterações nos institutos jurídicos do 

trabalho, com a consequente alteração das condições nas relações de trabalho, tornando-as cada 
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vez mais lesivas aos trabalhadores ofendendo seus direitos de personalidade, como será tratado 

no decorrer do presente trabalho (capítulos 02 e 03).  

Agressões essas que devem ser rechaçadas. O trabalhador deve ser tratado com 

dignidade, e não como objeto econômico, sujeito aos interesses do capital.  

Rubia Zanotelli de Alvarenga (2013, p. 73) dispõe que “violados quaisquer direitos da 

personalidade do trabalhador, estar-se-á violando a sua dignidade”.  

Cristina Paranho Olmos (2017, p. 41) considera que por referidos direitos comporem o 

patrimônio íntimo do empregado, e estarem intimamente ligados aos valores psicológicos do 

ser humano, “quando ofendidos, causam prejuízos de ordem física e moral”. 

Nesse contexto, o empregador, detentor do poder de direção, pode incorrer em inúmeras 

condutas danosas no meio ambiente de trabalho, por exemplo:  

 

Manter a pessoa em condições degradantes de trabalho é submete-la a péssimas 

condições de trabalho e de remuneração, é não cumprir as condições mínimas de 

trabalho, é exigir a prestação de serviços em local de trabalho que não ofereça 

condições mínimas de higiene, iluminação, ventilação, alimentação adequada, 

refeitório, agua potável, alojamento, instalações sanitárias, lavatórios, chuveiros, 

vestiários, com restrições a autodeterminação da pessoa (CORTEZ, 2013, p. 29). 

 

E ainda, sujeitar os trabalhadores às jornadas exaustivas; assédio sexual ou moral; 

acidentes de trabalho com perda da capacidade, partes do corpo, ou até a morte como resultado 

das péssimas condições de trabalho; doenças ocupacionais; sujeição de adultos e crianças à 

escravidão; entre outros (SILVA, KURAHASHI, 2009). 

Referidas condições degradantes no meio ambiente de trabalho promovem inúmeras 

violações aos direitos de personalidade do trabalhador, ferindo sua integridade física e psíquica 

(saúde, honra, imagem), como ocorre nos casos de acidente de trabalho, doença ocupacional, 

jornada exaustiva, assédio moral; violação da liberdade, nos casos de trabalho escravo, com 

restrição de locomoção, entre outros.   

O local de trabalho que não oferece condições adequadas à saúde e a segurança exigidas 

por lei, agride os direitos fundamentais dos trabalhadores (vida, privacidade, saúde intimidade, 

honra, liberdade, autoestima, moral, etc.), com a violação do princípio constitucional da 

dignidade da pessoa humana (CORTEZ, 2013, p. 31). 

Leda Maria Messias da Silva e Marice Taques Pereira (2013, p. 30), citando Zulmar 

Antônio Fachin, preconizam que “[...] o meio ambiente de trabalho sujeita o trabalhador a mais 

riscos de sofrer lesões em sua dignidade pelo fato de o empregador dispender uma busca 

excessiva pelo lucro”, devendo proteger-se os direitos de personalidade do trabalhador em seu 

ambiente de trabalho, na busca pela promoção da dignidade.  
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O trabalhador subordinado busca melhores condições de trabalho, enquanto o 

empregador, dono do empreendimento, detentor do poder de direção, almeja o lucro, 

desencadeando um conflito de ordem social, subvertendo o valor social do trabalho, 

desrespeitando os direitos de personalidade do trabalhador em seu ambiente de trabalho.  

Todo ser humano deve ser respeitado, inclusive no meio em que executa a prestação de 

serviço. Vida, honra, imagem, integridades físicas e psíquicas devem ser asseguradas, assim 

como a qualidade de vida, que são fatores de fundamental importância para promoção da 

dignidade humana. Ignorar a dignidade do trabalhador é afrontar o princípio basilar do 

ordenamento jurídico pautado na dignidade da pessoa humana e no valor social do trabalho, 

base da ordem econômica. Nesse sentido, afirma Brito Filho que: 

 

A dignidade deve ser considerada atributo do ser humano, algo que dele faz parte e, 

portanto, o faz merecedor de um mínimo de direitos.  

[...] Dar trabalho, e em condições decentes, então, é forma de proporcionar ao homem 

os direitos que decorrem desse atributo que lhe é próprio: a dignidade (BRITO 

FILHO, 2016, p. 41-42). 

 

Deve-se proteger o contrato de trabalho, as condições da prestação de serviço, o meio 

ambiente do trabalho, saudável e equilibrado, assim como a própria figura do trabalhador, tanto 

em seu aspecto individual, como em seu aspecto de ser social, inserido em comunidade e na 

vida de relações. Para tanto, deve-se levar em consideração as condições físicas, emocionais, 

mentais e intelectuais presentes na relação de emprego voltadas à proteção dos direitos de 

personalidade.  

Somente o trabalho exercido em condições dignas pode ensejar uma identidade social 

do trabalhador. O trabalhador deve ser sujeito da proteção e não objeto econômico. O 

desenvolvimento econômico deve primar pela concretização da dignidade humana, base da 

ordem econômica e social, valorizando o trabalho, reduzindo as desigualdades, e possibilitando 

o pleno emprego.  

Todavia, a realidade atual marcada pela crise econômica, requer o necessário 

aperfeiçoamento dos modos de produção e das relações de trabalho, com a consequente 

alteração do enquadramento jurídico da forma de prestação de serviço.   

A globalização dos mercados, aliada à crise econômica, promove a transformação da 

economia, trazendo consigo a necessária adequação aos novos imperativos do mercado. Ocorre 

o enxugamento do Estado preocupado com o bem-estar social, e a consequente degradação do 

direito do trabalho, considerado um entrave ao desenvolvimento econômico (ROESLER, 2015, 

p. 83).  
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A acumulação de capital coloca os direitos sociais como um obstáculo ao 

desenvolvimento social como se verá a seguir, promovendo relações de trabalho flexíveis, 

almejando maior lucro e a redução dos custos, com a consequente exploração do trabalhador.  
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3 TERCEIRIZAÇÃO 

 

A terceirização surge como resultado da nova ordem econômica. Fruto da globalização 

que suscita mudanças nas organizações empresariais, nos meios e modos de produção marcado 

pela especialização e pelo aperfeiçoamento. Almeja-se a redução dos custos e despesas, e como 

consequência, o aumento dos lucros. A acirrada concorrência do mercado reflete diretamente 

nas condições e nas relações de trabalho, flexibilizando-as. Diminui-se a rigidez do regramento 

trabalhista, com a consequente precarização das condições de trabalho.   

O instituto surge como uma opção ao processo produtivo. Substituem-se os agentes 

econômicos, e aparecem os intermediários, constituindo-se por meio de pequenos negócios, 

com a finalidade de executar parte do processo de produção realizado dentro da cadeia da 

grande fábrica, precarizando as condições de trabalho, ferindo a dignidade e os direitos de 

personalidade do trabalhador. 

 

3.1 CONCEITO E EVOLUÇÃO HISTÓRICO-LEGISLATIVA DA TERCEIRIZAÇÃO 

 

Para melhor compreensão do tema, necessário se faz sua contextualização e 

conceituação.  A globalização exige que as empresas se adequem às necessidades do mercado 

mundial, transformando e aprimorando seu sistema de produção. Em razão das transformações 

mercadológicas, surge a terceirização como opção ao processo produtivo, para a prestação de 

serviço. No entanto, a questão é saber como a terceirização tem sido empregada.  

A terceirização é um fenômeno contemporâneo que importa na remodelação dos 

negócios. Influenciada pelo outsourcing, promove a especialização das etapas de produção, 

com o repasse de atividades periféricas a outras empresas que possuam conhecimento 

específico para sua execução (BRAGHINI, 2017, p. 143). Outsourcing, em inglês, é empregado 

no mundo dos negócios para definir a terceirização, processo que uma empresa contrata outra 

para execução de determinada função (BRAGHINI, 2017, p. 141-142).  

Sérgio Pinto Martins (2014, p. 06) afirma que terceirização deriva do latim tertius, que 

constitui um estranho à uma relação entre duas pessoas, onde o terceiro representa o 

intermediário ou interveniente. Consiste na contratação de um terceiro para a realização das 

atividades. A empresa contrata terceiro para a execução de suas atividades-meio, concentrando-

se em suas atividades principais (MARTINS, 2014, p. 10).   
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Wilson Alves Polonio (2000, p. 97) conceitua terceirização como “[...] processo de 

gestão empresarial consistente na transferência para terceiros (pessoas físicas ou jurídicas) de 

serviços que originalmente seriam executados dentro da própria empresa”.  

Da mesma forma, Amauri Mascaro Nascimento (2007. p. 623) dispõe que a 

terceirização consiste em transferir atividades econômicas, sujeitando-as à realização por outras 

empresas. Assim: “Terceirizar é transferir a terceiros uma obrigação e um direito que 

originariamente seriam exercitáveis no âmbito do contrato-originário, mas que passam pela 

subcontratação, a gravitar no âmbito do contrato-derivado”. 

A terceirização permite a contratação de empresas especializadas, “[...] em segmentos 

da produção não correspondentes ao objeto final da contratante ou para execução de atividades-

meio não fundamentais ao funcionamento da empresa”, transferindo suas atividades 

secundárias, consideradas periféricas ou auxiliares, concentrando-se em sua atividade principal 

(SÜSSEKIND, 2004, p. 210). Assim deveria ser, mas na prática não tem se apresentado como 

técnica de gestão, mas de exploração.  

A Ministra Rosa Weber, no Recurso Extraordinário n° 760.931, entende terceirização 

como um: 

 

[...] modelo organizacional de desintegração vertical, destinado ao alcance de ganhos 

de performance por meio da transferência para outros do fornecimento de bens e 

serviços anteriormente providos pela própria firma, a fim de que está se concentre 

somente naquelas atividades em que pode gerar o maior valor, adotando a função de 

“arquiteto vertical” ou “organizador da cadeia de valor (RE 760931, Relator(a):  Min. 

ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado 

em 26/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017). 

 

Para o Ministério do Trabalho e do Emprego (2001, p. 29), a terceirização representa: 

“[...] a contratação de serviços por meio de empresa, intermediária entre o tomador de serviços 

e a mão-de-obra, mediante contrato de prestação de serviços. A relação de emprego se faz entre 

o trabalhador e a empresa prestadora de serviços, e não diretamente com o contratante destes”. 

Ou seja, a terceirização promove uma relação trilateral nas relações de trabalho, entre empresa 

tomadora, empresa contratante e o prestador de serviços. O trabalhador participa diretamente 

da produção do tomador de serviços, em sua atividade-meio, sem que com ele mantenha 

qualquer vínculo de emprego, mas estando diretamente a ele subordinado (DELGADO, 2015b, 

p. 473).  

Referido instituto chegou ao Brasil após a década de 1970, posterior à promulgação da 

Consolidação das Leis do Trabalho, que em seu texto não recepcionou referida previsão 

normativa, deixando pendente sua regulamentação. Todavia, previu a possibilidade de 
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subcontratação, autorizando a subempreitada, nos termos do artigo 455, caput, e a pequena 

empreitada nos termos do artigo 652, a, III. 

A industrialização brasileira tardia não incentivou a terceirização. Nos primórdios da 

industrialização, compreendido entre o período de 1940 a 1950, tal prática não assegurava 

grande relevância, mantendo a clássica relação empregador-empregado (DELGADO, 2015, p. 

477, b).  

No início da década de 70, a terceirização ganhou notoriedade, em relação ao setor 

público. O Decreto-Lei n. 200/67, que tutelava a organização da Administração Federal, em seu 

artigo 10°, possibilitou a descentralização na execução das atividades da Administração 

Federal, convencionando-as ao interesse público, estendendo tal preceito à todas unidades da 

federação. Da mesma forma, a Lei n. 5.645/70, em seu artigo 3°, parágrafo único, revogado 

pela Lei n° 9.527/97, dispunha que atividades de transporte, conservação, custódia, operação 

de elevadores, limpeza e outras assemelhadas seriam de execução indireta, mediante celebração 

de contrato, permitindo a execução de atividades instrumentais e de apoio ligadas ao órgão 

público (DELGADO; AMORIM, 2015, p. 49-50).  

Posteriormente, duas leis permitiram a terceirização no âmbito privado. A primeira 

instituiu o trabalho temporário, nos termos da Lei n. 6.019/74, objetivando atender à 

necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou à demanda complementar de 

serviços. A segunda regulamentou a possibilidade de terceirização na prestação de serviço de 

vigilância no setor bancário, nos termos do artigo 10°, da Lei n. 7.102/83 (BRAGHINI, 2017, 

p. 146).  

A Lei n. 7.102/83 foi alterada pela Lei n. 8.863/94, ensejando nova redação para o artigo 

10, dispondo a terceirização permanente dos serviços de vigilância patrimonial e das 

instituições financeiras, públicas ou privadas, e ainda, relacionados à segurança de pessoas 

físicas, ao transporte de valores e garantir do transporte de outros tipos de carga de qualquer 

natureza (PALMEIRA SOBRINHO, 2012, p. 88).  

Da mesma forma, a Lei 8.949/94 acrescentou o parágrafo único ao artigo 442 da 

Consolidação das Leis do Trabalho, dispondo que qualquer que seja o ramo da atividade 

cooperativa, entre ela e seus associados, nem entre ela e seus tomadores de serviço, não enseja 

vínculo empregatício (DELGADO, 2015, p. 479, b). Tal situação mudou com a publicação da 

Lei 12.690/12, que tem por escopo regular as cooperativas de trabalho, dispondo expressamente 

que as cooperativas não podem ser utilizadas para intermediação de mão-de-obra subordinada, 

nos termos do artigo 5°.    



 

 79 

A Constituição Federal de 1988 não dispôs de regulamentação específica voltada à 

terceirização, entretanto, estabelece limites em seu conjunto normativo assegurando a 

dignidade da pessoa humana (artigo 1°, III), valorização do trabalho e do emprego (artigo 1°, 

IV e artigo 170, caput), almejando a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, 

erradicando a pobreza, reduzindo as desigualdades e todas as forma de discriminação 

(DELGADO, 2015, p. 484, b). Tais previsões gerais asseguram valor social ao trabalho, 

devendo o mesmo ocorrer em condições dignas. 

No entanto, mesmo diante de tais fundamentos jurídicos, a terceirização foi ganhando 

cada vez mais espaço nas relações de trabalho, intensificando-se. Diante da ausência de 

previsão normativa reguladora, houve a diluição dos direitos dos trabalhadores (CASTRO, 

2014, p. 117). 

Perante inúmeros processos relacionados à terceirização, a jurisprudência trabalhista 

buscou adequar a legislação solucionando as demandas. O Tribunal Superior do Trabalho 

editou a Súmula n° 257, dispondo que o vigilante não é considerado bancário, mesmo se 

contratado diretamente pelo banco ou por empresas especializadas. Editou também a Súmula 

nº 256, adotando um posicionamento categórico, limitador, voltado apenas para as hipóteses de 

intermediação de mão-de-obra, admitido apenas no trabalho temporário (Lei nº 6.019/1974) e 

nos serviços de vigilância (Lei nº 7.012/1983) (DELGADO, 2015, p. 485, b).  

Ocorre que tal previsão normativa, restritiva, passou a receber críticas, por não se aplicar 

aos entes públicos, vez que a Constituição Federal veda a contratação sem concurso público.  

A terceirização ganhava cada vez mais espaço no mercado de trabalho, abrangendo 

entes públicos e privados, fazendo oposição à rígida regulamentação trabalhista, voltada para a 

contratação de trabalhadores por empresa interposta, gerando uma acirrada polêmica judicial.  

Diante de tal contexto, o Tribunal Superior do Trabalho, revisou a Súmula n° 256, 

ampliando tais possibilidades, proferindo a Súmula 331, em 1993, mais clara e detalhada quanto 

às probabilidades de contratação. Tal disposição trouxe um parâmetro norteador para o 

ordenamento jurídico brasileiro quanto à terceirização (PALMEIRA SOBRINHO, 2012, p. 88).   

As previsões normativas que regulamentam as possibilidades de terceirização foram 

dispostas na Súmula supramencionada e na Lei n° 13.429/17, que alterou a Lei n° 6.019/74. 

Tais ordenamentos tutelam o trabalho terceirizado nas atividades-meio, conservação, limpeza 

e vigilância e na prestação de serviços determinados e específicos. 

No entanto, tal contexto sofre significativas alterações, uma vez que a nova previsão 

normativa disposta na Lei 13.467/17, aprovada em julho de 2017, que entrou em vigor a partir 

de 11 de novembro de 2017, modificando parcialmente a legislação trabalhista vigente, ocasião 
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em que se aprova a terceirização irrestrita, sem distinção, podendo a mesma ser aplicada tanto 

nas atividades-meio como nas atividades-fim.   

Segundo Sérgio Pinto Martins (2014, p. 11-12), a terceirização consiste em uma forma 

de gestão de mão-de-obra, voltada à administração empresarial, que promove mudanças 

estruturais e procedimentais na empresa, em busca de melhores resultados econômicos. Busca 

a redução dos custos e um melhor desenvolvimento do processo produtivo, aliado à agilidade, 

competitividade e flexibilidade. No entanto, não se configura dessa forma na maioria das vezes.  

Não se deve confundir terceirização e empreitada, uma vez que esta visa apenas o 

resultado, enquanto a outra, prevê a ideia de parceria, sendo o resultado essencial e substancial. 

A terceirização possui natureza jurídica diversa, uma vez que haverá elementos de 

vários contratos distintos, combinados entre si, podendo a natureza jurídica ser do contrato 

especificamente utilizado ou resultar da cominação entre eles, como “de fornecimento de bens 

ou serviços; de empreitada, que interessa é o resultado; de franquia; de concessão; de consórcio; 

de tecnologia, know-how, com transferência da propriedade industrial, como inventos, 

fórmulas, etc” (MARTINS, 2014, p. 12).  

Para seus defensores, a mesma é necessária ao desenvolvimento e manutenção 

empresarial, inseridos no mercado global, regulados pela livre concorrência de mercado. Tem 

por finalidades: “[...] (i) redução de custos operacionais; (ii) redução de despesas 

administrativas; (iii) redução de encargos, trabalhistas e previdenciários; e (iv) melhor 

qualidade no resultado dos trabalhos” (POLONIO, 2000, p. 98). A terceirização, portanto, surge 

como uma opção aos empresários, e permite melhorar o desempenho da empresa.  

Tal modalidade de contratação pode representar inúmeros benefício, desde que 

inexistentes a precarização das condições de trabalho humano muito comuns nessa modalidade 

contratual. Rosa Weber, no julgamento de Recurso Extraordinário n° 760.931, afirma que a 

terceirização gera: 

 

[...] (i) aprimoramento de tarefas pelo aprendizado especializado; (ii) economias de 

escala e de escopo; (iii) redução da complexidade organizacional; (iv) redução de 

problemas de cálculo e atribuição, facilitando a provisão de incentivos mais fortes a 

empregados; (v) precificação mais precisa de custos e maior transparência; (vi) 

estímulo à competição de fornecedores externos; (vii) maior facilidade de adaptação 

a necessidades de modificações estruturais; (viii) eliminação de problemas de 

possíveis excessos de produção; (ix) maior eficiência pelo fim de subsídios cruzados 

entre departamentos com desempenhos diferentes; (x) redução dos custos iniciais de 

entrada no mercado, facilitando o surgimento de novos concorrentes; (xi) superação 

de eventuais limitações de acesso a tecnologias ou matérias-primas; (xii) menor 

alavancagem operacional, diminuindo a exposição da companhia a riscos e oscilações 

de balanço, pela redução de seus custos fixos; (xiii) maior flexibilidade para adaptação 

ao mercado; (xiii) não comprometimento de recursos que poderiam ser utilizados em 

setores estratégicos; (xiv) diminuição da possibilidade de falhas de um setor se 
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comunicarem a outros; e (xv) melhor adaptação a diferentes requerimentos de 

administração, know-how e estrutura, para setores e atividades distintas (RE 760931, 

Relator(a):  Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. LUIZ FUX, Tribunal 

Pleno, julgado em 26/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017). 

 

Respectiva forma de contratação pode ocorrer fora ou dentro da empresa. Na primeira, 

denominada terceirização de bens ou atividades, contrata-se uma empresa terceira, para a 

produção de bens necessários à consecução de atividade-fim, ocorrendo as atividades no âmbito 

da empresa prestadora, que por sua vez, assume o risco do empreendimento. Já na segunda, 

qual seja, a terceirização de serviços, o empregado trabalha dentro da empresa contratante, sem 

com ele estabelecer qualquer vínculo. Essa é a forma mais comum, e apesar de trabalhar nas 

dependências da tomadora, o trabalhador é empregado da prestadora, responsável pelos seus 

créditos trabalhistas (MIRAGLIA, 2008, p. 138-140).  

Para Mauricio Godinho Delgado (2015, p. 314 et. seq., b), se o trabalho se dá nas 

dependências da empresa, está presente a subordinação estrutural e o vínculo pode se formar 

direto com a empresa tomadora de serviços, tema abordado no item 3.2.1.  

Marco Túlio Viana (2017, p. 19-20) dispõe no mesmo sentido, preconizando que a 

terceirização pode ser externa ou interna. Ao executar a terceirização externa, a empresa 

transfere etapas de seu ciclo produtivo ligadas ao objeto final para a empresa prestadora, 

“Assim, a fábrica A, ao invés de fazer um barco inteiro, faz só a estrutura, descartando os remos 

para B e os bancos para C” (VIANA, 2017, p. 19), ocorrendo o trabalho em local diverso. Por 

sua vez, na terceirização interna, a empresa internaliza os trabalhadores vinculados à prestadora 

de serviços, ou seja, o terceirizado presta serviço dentro da empresa contratante, sem que com 

ele mantenha vínculo empregatício e subordinação. 

Da mesma forma, Sergio Pinto Martins (2014, p. 13) preconiza que a terceirização 

externa ocorre quando a empresa repassa a terceiros etapas da produção, realizadas fora da 

empresa, enquanto na interna, a empresa também repassa parte de sua produção para terceiros, 

todavia, a prestação de serviço ocorre dentro da empresa contratante.  

Assim, a empresa contratante transfere parte dos serviços, setores ou seções, a outras 

empresas, ou leva para prestar serviços em suas dependências, trabalhadores vinculados à outras 

empresas (CASTRO, 2014, p. 115-116). Tal formatação busca especializar e descentralizar a 

produção, objetivando a melhoria das condições técnicas, reduzindo os custos, aumentando a 

produtividade e a competitividade, aumentando as vantagens econômicas. Quando há prestação 

de serviços na atividade-meio, na especialidade contratada, de fato é possível que haja mais 
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coerência na terceirização, desde que resguardados determinados direitos do trabalhador como 

se tratará mais adiante.  

A prática promove a desverticalização e horinzontalização da empresa, uma vez que a 

mesma deixa de executar todas as atividades necessárias ao produto final, delegando a terceiros 

parte das atividades de produção voltadas às atividades-meio, transferindo para outras funções 

que exerciam diretamente (MARTINS, 2014, p. 07). Ou seja, a empresa vertical, que executava 

todas as atividades, passa a delegar as atividades não essenciais às empresas contratadas, 

enquanto se especializa no produto final.  

A terceirização é admitida no ordenamento jurídico brasileiro, nas hipóteses dispostas 

na Súmula n° 3311 do Tribunal Superior do Trabalho, e leis esparsas. Tal instrumento normativo 

busca atender as necessidades empresariais, regulamentando a aplicação do instituto em 

atividades específicas, públicas e privadas, conforme será abordado a seguir.  Todavia, o 

instituto vem sendo aplicado de modo desvirtuado, atendendo apenas à necessidade do mercado 

e do capital, sem se preocupar com o valor social do trabalho e com a dignidade do trabalhador. 

 

3.2 PREVISÃO NORMATIVA DA TERCEIRIZAÇÃO À LUZ DA SÚMULA N° 331 DO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (ANTERIOR A LEI N° 13.467/17) 

 

 Com a vigência da Lei n° 13.467/17, a terceirização passou a ser admitida em todos os 

setores da empresa, seja na atividade-fim ou atividade-meio, ampliando a previsão normativa 

disposta na Súmula n° 331 do Tribunal Superior do Trabalho. Referido ordenamento previa que 

                                                 
1  Súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho 

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 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, web) 
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o instituto se aplicaria apenas nas atividades-meio do tomador, considerando ilícita a 

terceirização na atividade-fim.  

No entanto, a abordagem do presente tópico pauta-se na previsão normativa anterior a 

aprovação da Lei, traçando breves considerações e apontamentos relacionados a previsão 

normativa disposta na Súmula n° 331 do Tribunal Superior do Trabalho, para análise da 

terceirização nos moldes da nova Lei em tópicos subsequentes.  

Respectiva Súmula foi aprovada por resolução administrativa, em dezembro de 1993, 

alterando a Súmula n° 256, apresentando 6 (seis) incisos, incluindo assuntos que não foram 

abordados pela antiga Súmula, na tentativa de ampliar seu conteúdo. Passou então, a 

regulamentar o contrato de trabalho temporário, o serviço de limpeza, vigilância, a terceirização 

na administração pública, desde que, inexistente pessoalidade e subordinação, ocorrendo a 

prestação de serviços na execução das atividades-meio.  

Respectiva previsão normativa tratava a terceirização de modo genérico, não 

regulamentando direitos específicos que possibilitem a efetiva proteção do trabalhador nos 

contratos terceirizados.  

O inciso I determinava que é ilegal a contratação de trabalhadores por empresa 

interposta, formando-se vínculo com o tomador, salvo nos casos de contrato temporário. A regra 

geral é que não pode a empresa intermediária contratar trabalhador para prestação de serviço 

na tomadora, efetuando aluguel de mão-de-obra, com exceção do contrato de trabalho 

temporário, nos termos da Lei 6.019/74, alterada parcialmente pela Lei 13.429/17. Tal exceção 

ocorria porque no contrato de trabalho temporário, o trabalhador está inserido nas atividades 

finalísticas da empresa, voltadas para a substituição do pessoal regular, permanente ou 

acréscimo extraordinário de serviço (DELGADO, 2015b, p. 500).   

Nas relações de contrato temporário, o trabalhador se submetia à autoridade da 

prestadora de serviço e à empresa tomadora, uma vez que o trabalhador era contratado pela 

prestadora de serviços, sua real empregadora, no entanto, executa suas atividades inserido na 

estrutura da empresa tomadora, sem que com essa mantenha relação de emprego, ainda que 

subordinado (BARROS, 2009, p. 437-438). A empresa de trabalho temporário colocava o 

trabalhador na empresa tomadora ou cliente, porém, o remunerava e dirigia (MARTINS, 2014, 

p. 128).  

O trabalho temporário, disposto nos termos do artigo 9°, §3° e artigo 10°, §1° e §2° da 

Lei n° 13.429/17, que alterou a Lei n° 6.019/74, antes de ser alterada pela Lei n° 13.467/17, 

previa que o contrato de trabalho aplicado seja no desenvolvimento das atividades-meio ou 

atividades-fim da empresa, não poderiam exceder o prazo de 180 dias, consecutivos ou não, 



 

 84 

podendo ser prorrogado por mais 90 dias, consecutivos ou não, quando comprovada a efetiva 

necessidade.  

Por sua vez, em seu inciso II, a Súmula previa que a contratação irregular de trabalhador, 

mediante empresa interposta, não gerava vínculo de emprego com os órgãos da administração 

pública. Antes desta previsão, ensejava a formação de vínculo com a administração pública nos 

casos em que houvesse fraude ou inidoneidade da prestadora de serviços. Referido 

entendimento contraria o artigo 37, II, da Constituição Federal de 1988, que veda o ingresso 

em cargo público sem prévia aprovação em concurso (MARTINS, 2014, p. 145).  

Nesse sentido, o artigo 37, XXI, da Constituição Federal viabiliza a contratação de 

serviços de terceiros desde que haja lei específica, dispondo sobre a licitação e a regra para 

contratação, assim como o artigo 175 permite que o Estado preste serviços por meio de 

terceiros, por concessão ou permissão, mas sempre observando o requisito essencial, a 

realização de licitação para contratação. Portanto, deve-se observar e cumprir tais condições 

para a contratação, uma vez que a prestação de serviços na administração pública não gera 

vínculo.  

O Estado já terceiriza a coleta de lixo, o transporte público, energia elétrica, mediação 

de consumo de água, gás, frota de veículos entre outros, mas não pode terceirizar serviços 

relacionados à segurança, justiça, diplomacia, entre outros (MARTINS, 2014, p. 143). 

Da mesma forma, o inciso III da Súmula n° 331 já em desuso, considerando a previsão 

normativa disposta na Lei 13.467/17, previa que a contratação de serviços de vigilância (Lei n° 

7.102) e de conservação e limpeza não configura vínculo de emprego. Assim como não se 

configurava quando houvesse contratação para execução de serviços especializados ligados à 

atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação. Sobre este 

inciso, Delgado e Amorim explicam: 

 

Em seu item III, a Súmula reputa a legítima contratação de serviços de vigilância, 

conservação e limpeza e outros serviços ligados a atividade-meio do tomador, 

reconhecendo a legalidade da prestação de serviços na atividade-meio das empresas, 

porque, segundo a jurisprudência, essa terceirização tem por objetivo auxiliar a 

empresa tomadora a otimizar suas energias no desenvolvimento de sua atividade-fim 

(DELGADO; AMORIM; 2015, p. 75).  

 

Assim, a empresa poderia delegar atividades à prestadora de serviço terceirizada, sem a 

configuração de vínculo, desde que as mesmas estivessem relacionadas às suas atividades-meio, 

que não coincidisse com sua finalidade principal.  

No decorrer do contrato de trabalho terceirizado, caso o empregador descumprisse as 

obrigações trabalhistas, a responsabilidade do tomador dos serviços seria subsidiária, desde que 
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houvesse participado da relação processual e conste também do título executivo judicial, nos 

termos do inciso IV da Súmula n° 331 do Superior Tribunal do Trabalho.  

A palavra subsidiária vem do latim subsidiarius, e significa secundário. Representa um 

benefício de ordem, ou seja, não pagando o devedor principal, condena-se o devedor secundário 

(MARTINS, 2014, p. 137). Sobre o tema, Silva e Bernardinelli explicam que: 

 

[...] nos termos do inciso IV, o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte 

do empregador, implica responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto 

às obrigações trabalhistas, responsabilidade esta que abrange todas as verbas 

decorrentes da condenação referente ao período da prestação laboral (inciso IV), 

almejando assim tutelar direitos trabalhistas usurpados, pelo desvirtuamento da 

terceirização e consequente relação direta de emprego (SILVA, BERNARDINELLI, 

2017, p. 14).  

 

Toda atividade lesiva gera um interesse de reparação compensatória. Assim, tal previsão 

decorria do dever do tomador referente à efetiva fiscalização dos contratos que celebra, no que 

diz respeito ao adimplemento ou não das obrigações da prestadora, em relação aos seus 

trabalhadores. Nesse sentido, Martins assevera: 

 

O não pagamento das verbas trabalhistas devidas ao empregado mostra a idoneidade 

financeira da empresa prestadora de serviços. Isso indica que a tomadora dos serviços 

tem culpa in elegendo e in vigilando, pela escolha inadequada de empresa inidônea 

financeiramente e por não a fiscalizar pelo cumprimento da obrigação trabalhista. 

[...] A responsabilidade subsidiária só existe se o devedor principal não adimplir a 

obrigação. Nesse caso, o responsável subsidiário irá responder, desde que tenha 

participado da relação processual e tenha havido o transito em julgado da decisão 

(MARTINS, 2014, p. 138-139).  

 

O tomador que pagar as verbas que eram devidas pela prestadora, terá contra esse, o 

direito de regresso. Referida disposição objetivava a contratação de empresas idôneas, que 

cumprissem com as obrigações contratuais em relação às verbas devidas aos trabalhadores, 

respeitando sua dignidade no meio ambiente de trabalho, assegurando o mínimo necessário.   

Já em relação à responsabilidade da administração pública, nos termos do inciso V, a 

mesma era tida, nos moldes da Súmula, como subsidiária, desde que restasse configurada a 

culpa. O Supremo Tribunal Federal julgou em novembro de 2010 a ADC 16, declarando 

constitucional o artigo 71 da Lei n° 8.666/93 (redação dada pela Lei n° 9.032/95). Referido 

dispositivo determinava que caso ocorresse o inadimplemento em relação aos encargos 

trabalhistas, fiscais e comerciais por parte do contratado, não se transferia à administração 

pública a responsabilidade do seu pagamento. Nos termos do § 2o, a administração pública 

responderia solidariamente com o contratado em relação aos encargos previdenciários 

resultantes da execução do contrato.  
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Diante da constitucionalidade de tal previsão normativa, não se pode fixar a 

responsabilidade automática dos entes públicos, em razão do simples inadimplemento da 

prestadora de serviços (DELGADO, 2015b, p. 497).  

Assim, a omissão do órgão público na fiscalização das obrigações decorrentes do 

contrato de trabalho, ensejavam a culpa in vigilando, ou seja, “[...] será possível a sua 

responsabilização e pelos encargos devidos ao trabalhador, já que, nesta situação, a 

administração pública responderá pela falta de cuidado” (MARTINS, 2014, p. 151). O ente 

público deve fiscalizar a empresa contratada para que a mesma pague as obrigações trabalhistas 

e previdenciárias aos seus contratados. Na mesma senda, preceitua Barros: 

 

Na hipótese ventilada no item IV da Súmula n 331 do TST, o inadimplemento das 

obrigações trabalhistas por parte do empregador, ou seja, do fornecedor de mão-de-

obra, implica responsabilidade subsidiária do tomador quanto aquelas obrigações, 

inclusive se for órgão da administração pública e das sociedades de economia mista, 

desde que este tenha participado da relação processual e conste também do título 

executivo judicial (BARROS, 2009, p. 444). 

 

Seguindo a mesma orientação, o Recurso Extraordinário n° 760.931, publicado no DJE 

no dia 12/09/2017 - ATA Nº 130/2017 - DJE nº 206, divulgado em 11/09/2017, fixou tese de 

repercussão geral dispondo que: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados 

do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade 

pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei 

nº 8.666/93” (STF, web). Ou seja, referida decisão vedava a responsabilização automática da 

administração pública, devendo haver prova inequívoca de culpa que enseje conduta omissiva 

ou comissiva por parte do agente em relação à fiscalização dos contratos dos trabalhadores 

terceirizados.  

Provada a culpa, o ente público respondia pelas verbas trabalhistas devidas pelo 

empregador terceirizante, conforme preconizam os julgados a seguir elencados.   

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA 

IN VIGILANDO. O Tribunal Regional decidiu a controvérsia em consonância com 

os artigos 186 e 927 do Código Civil, que preveem a culpa in vigilando. Ademais, os 

artigos 58, III, e 67 da Lei nº 8.666/93 impõem à Administração Pública o dever de 

fiscalizar a execução dos contratos administrativos de prestação de serviços por ela 

celebrados. No presente caso, o ente público tomador dos serviços não cumpriu 

adequadamente essa obrigação, permitindo que a empresa prestadora contratada 

deixasse de pagar regularmente a seu empregado as verbas trabalhistas que lhe eram 

devidas. Saliente-se que tal conclusão não implica afronta ao art. 97 da CF e 

contrariedade à Súmula Vinculante nº 10 do STF, nem desrespeito à decisão do STF 

na ADC nº 16, porque não parte da declaração de inconstitucionalidade do art. 71, § 

1º, da Lei nº 8.666/93, mas da definição do alcance das normas inscritas nesta Lei, 

com base na interpretação sistemática. Agravo de instrumento conhecido e não 
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provido. (AIRR - 20949-97.2014.5.04.0008, Relatora Ministra: Dora Maria da Costa, 

Data de Julgamento: 16/08/2017, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2017). 

 

A responsabilidade subsidiária de órgãos públicos que contratam serviços terceirizados 

poderia ser afastada se ficasse comprovado que o contrato do prestador de serviços foi 

devidamente fiscalizado, caso contrário, não havendo a devida fiscalização e a inadimplência 

contratual, o ente público responderia, e deveria ser condenado ao pagamento nos termos da 

Súmula. No julgado acima, restou comprovado que a empresa prestadora não pagou 

corretamente as verbas trabalhistas, motivo pelo qual o ente público foi condenado. Da mesma 

forma,  

 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE 

PÚBLICO. CONDUTA CULPOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

PROVIMENTO. Ante possível violação do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, o 

provimento do agravo de instrumento para o exame do recurso de revista é medida 

que se impõe. Agravo de instrumento a que se dá provimento. RECURSO DE 

REVISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. CONDUTA 

CULPOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVIMENTO. O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento da ADC nº 16, ao declarar a constitucionalidade do 

artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, firmou posição de que o mero inadimplemento 

das obrigações trabalhistas por parte da empresa prestadora de serviços não transfere 

à Administração Pública, de forma automática, a responsabilidade pelo pagamento do 

referido débito. Ressaltou, contudo, ser possível a imputação da mencionada 

responsabilidade, quando evidenciada a sua conduta culposa, caracterizada pelo 

descumprimento de normas de observância obrigatória, seja na escolha da empresa 

prestadora de serviços (culpa in eligendo) ou na fiscalização da execução do contrato 

(culpa in vigilando). O STF ainda vem decidindo que a inversão do ônus da prova em 

favor do empregado, com a consequente responsabilização do ente público é 

inadmissível, uma vez que a responsabilidade da Administração deve estar 

devidamente demonstrada e delimitada pelas circunstâncias do caso concreto, nos 

termos da decisão proferida na ADC n° 16. Precedentes do STF (Rcl: 15003/PR, Rel. 

Min. Dias Toffoli, DJe 06-06-2014; Rcl: 19.147/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 

Julgamento: 25/02/2015; Rcl: 19.492/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Julgamento: 

23/02/2015). Na hipótese, depreende-se da leitura do acórdão recorrido que o egrégio 

Tribunal Regional reconheceu a responsabilidade subsidiária da Administração 

Pública a partir da inversão do ônus probatório, concluindo que o ente público não 

produziu provas suficientes de que não contribuiu, de forma culposa, com o dano 

sofrido pelo empregado quanto ao inadimplemento das obrigações trabalhistas (culpa 

in vigilando), o que configura responsabilização automática do ente público, 

procedimento que destoa do comando contido na decisão da ADC n° 16 e, por 

conseguinte, do entendimento perfilhado na Súmula n° 331, V. Recurso de revista de 

que se conhece e a que se dá provimento.  

(RR - 1037-26.2015.5.17.0006 , Relator Ministro: Guilherme Augusto Caputo Bastos, 

Data de Julgamento: 16/08/2017, 5ª Turma, Data de Publicação: DEJT 18/08/2017). 

 

Nesse contexto, caso o Estado não fiscalize o contrato de trabalho, que é seu dever, o 

mesmo responderia subsidiariamente pelas verbas devidas na relação contratual, ainda que não 

houvesse a formação do vínculo de emprego.  
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Por fim, o inciso VI, acrescido com a Resolução 174/2011, previa que a 

responsabilidade subsidiária alcançaria todas as verbas derivadas do contrato de trabalho do 

respectivo período laboral, incluindo as verbas de caráter indenizatório, multa do artigo 467 e 

477 da Consolidação das Leis do Trabalho, multa de 40% do FGTS, entre outras. Tal previsão 

explicitou, segundo Mauricio Godinho Delgado (2015b, p. 487), “[...] a natureza e extensão da 

responsabilidade decorrente das relações jurídicas terceirizadas” da terceirização do trabalho.   

Segundo José Affonso Dallagrave Neto (2017, web), dessas disposições vigoram duas 

normas, válidas na vigência da Súmula n° 331 do Tribunal Superior do Trabalho. A primeira, 

estava relacionada à possibilidade de terceirização da atividade-meio, sendo ilícita a contratação 

por empresa interposta para executar atividade-fim da empresa, atualmente permitida nos 

termos da Lei n° 14.467/17, e a segunda, relacionada à isonomia de direitos dos terceirizados 

em relação às verbas legais e normativas dos trabalhadores diretamente contratados pela 

empresa que executem a mesma função. Essas normas se aplicavam à administração pública na 

vigência da Súmula e nos termos da Orientação Jurisprudencial n° 383 da SDI-1 do Tribunal 

Superior do Trabalho.2 

 

Além da previsão expressa do art. 12, a, da Lei 6019/74, essas duas regras 

encontram-se amparadas pelos princípios constitucionais da Isonomia (art. 5º) e da 

Valorização do trabalho (art.193). Some-se a eles, o fundamento da dignidade da 

pessoa humana (art. 1º, III), sendo, pois, indigno legitimar a criação de empregados 

de primeira e de segunda classes, que exercem funções idênticas para um mesmo 

tomador, em flagrante discriminação e estigma ao trabalhador terceirizado 

(DALLAGRAVE NETO, 2017, web). 

 

Os julgados proferidos com base na disposição normativa sumulada coadunam nesse 

sentido, vedando o trabalho nas atividades fins empresariais. Nesse contexto, mesmo que não 

houvesse a formação de vínculo empregatício com o órgão público, o trabalhador que tem seu 

contrato fraudado faz jus à todas as verbas decorrentes do contrato de trabalho, respeitando o 

princípio da isonomia, conforme preconiza nesse contexto o julgado: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA 

VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 E ANTERIOR À VIGÊNCIA DO CPC DE 2015. 

DEPÓSITO RECURSAL. TETO CORRESPONDENTE A CADA RECURSO. 

VALOR DA CONDENAÇÃO NÃO ATINGIDO. SÚMULA Nº 128, I, DO TST. 

INCIDÊNCIA 1. Inadmissível recurso de revista que padece, inequivocamente, de 

deserção, à luz da diretriz perfilhada na Súmula nº 128, I, do TST. 2. Agravo de 

                                                 
2 OJ 383. TERCEIRIZAÇÃO. EMPREGADOS DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E DA 

TOMADORA. ISONOMIA. ART. 12, “A”, DA LEI Nº 6.019, DE 03.01.1974. A contratação irregular de 

trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com ente da Administração Pública, não 

afastando, contudo, pelo princípio da isonomia, o direito dos empregados terceirizados às mesmas verbas 

trabalhistas legais e normativas asseguradas àqueles contratados pelo tomador dos serviços, desde que presente a 

igualdade de funções. Aplicação analógica do art. 12, “a”, da Lei nº 6.019, de 03.01.1974. 
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instrumento da Reclamada CELG a que se nega provimento. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 

13.015/2014. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. ATIVIDADE-FIM. ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA. ISONOMIA 1. Inadmissível recurso de revista interposto contra acórdão de 

Tribunal Regional do Trabalho proferido em conformidade com Orientação 

Jurisprudencial da SbDI-1 do TST. 2. Conforme entendimento consagrado na 

Orientação Jurisprudencial nº 383 da SbDI-1 do TST, a contratação irregular de 

empregado, mediante empresa interposta, não enseja a formação de vínculo de emprego 

com entidade integrante da Administração Pública, mas não impede o reconhecimento 

de diferenças salariais decorrentes do princípio da isonomia, em virtude da aplicação, 

por analogia, do art. 12 da Lei nº 6.019/74, desde que presente a igualdade de funções. 

3. Agravo de instrumento da Reclamada Arca Eletron e Eletricidade Ltda. a que se nega 

provimento. (AIRR - 10161-90.2014.5.18.0054, Relator Ministro: João Oreste Dalazen, 

Data de Julgamento: 01/02/2017, 4ª Turma, Data de Publicação: DEJT 03/02/2017). 

 

Amparando-se na dignidade humana e no valor social do trabalho, valores fundamentais 

do Estado Democrático de Direito, a Súmula n° 331 que regulamentava a terceirização, 

estabelecendo limites à sua aplicação, possibilitando a distinção entre terceirização lícita e 

ilícita, explicitando em quais casos a terceirização poderia ocorrer mediante a contratação por 

empresa interposta, proibindo expressamente a terceirização aplicada na atividade-fim da 

empresa. 

Mesmo diante das limitações impostas pela antiga Súmula n° 331, inúmeros eram os 

casos de fraude nos contratos de trabalho terceirizados, promovendo a mera locação de mão-

de-obra, muitas vezes com pessoalidade e subordinação, inserindo os trabalhadores nas 

atividades finalísticas da empresa, ensejando a ilicitude da terceirização, precarizando as 

condições de trabalho como se verá adiante.  

A reforma trabalhista disposta na Lei n° 13.467/17 permite terceirização na atividade-

fim, colocando fim a discussão entre atividade licita e ilícita, todavia, sua distinção se faz 

necessária nos moldes da antiga Súmula n° 331 do Tribunal Superior do Trabalho.  

 

3.2.1 Terceirização licita e ilícita nos moldes da Súmula n° 331 do Superior Tribunal do 

Trabalho  

 

A palavra lícita significa que é permitido. A Súmula n° 331 estabelecia as diferenças 

entre terceirização lícita e ilícita (legal ou ilegal), aplicada a terceirização na atividade-meio e 

na atividade-fim.  

 Dessa forma, a terceirização lícita deveria observar e respeitar os limites dispostos no 

ordenamento jurídico, enquanto a terceirização ilícita representava fraude nos contratos de 

trabalho terceirizado, acarretando em prejuízos aos trabalhadores (MARTINS, 2014, p. 160). 

Nesse sentido, Miraglia dispõe que: 
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[...] a terceirização trabalhista não pode ser utilizada para fins fraudulentos ou com 

intuito exclusivo de mascarar a existência de relação empregatícia. Muito menos, 

permite-se que a terceirização seja instrumento de mitigação dos direitos trabalhistas 

e de aviltamento das condições de trabalho do obreiro terceirizado (MIRAGLIA, 

2008, p. 154).  

 

A terceirização licita estava disposta na Súmula n° 331, em quatro situações 

(DELGADO, 2015, p. 488, b). 

A primeira se referia às necessidades empresariais que autorizam a contratação de 

trabalhadores temporários (inciso I), nos termos do artigo 2° da Lei n° 6.019/74, para atender 

necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou demanda complementar de 

serviços, desde que respeitado o prazo para a prestação de serviços pela empresa contratante. 

Se o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável por mais 90 (noventa) dias decorrer sem 

que haja a rescisão do contrato, considera-se fraude, e a contratação torna-se ilícita, gerando 

vínculo empregatício. 

Em segundo lugar, admitia-se para as atividades de vigilância regida pela Lei n° 

7.102/83, autorizando a possibilidade de terceirização dos serviços de segurança para além da 

atividade bancária. Assim, a Súmula n° 331 alterou a Súmula n° 256, dispondo genericamente 

sobre as atividades de vigilância, de modo que qualquer segmento do mercado de trabalho pode 

terceirizar esse serviço (DELGADO, 2015, p. 488, b). 

 A terceira hipótese permitia a contratação de terceirizados na execução dos trabalhos 

de conservação e limpeza (inciso III). Tal modalidade já estava disposta na Súmula n° 256, que 

previa a licitude de tal prática quanto a esse segmento de prestação de serviço.  

Segundo Sérgio Pinto Martins (2014, p. 160), a terceirização seria lícita nos casos de 

trabalho temporário (Lei n° 6.019/74), vigilância (Lei n° 7.102/83), serviços de limpeza, 

empreitada, subempreitada, do estagiário, cooperativas, entre outras, desde que não esteja 

presente a subordinação, pessoalidade, onerosidade, requisitos essenciais presentes na relação 

direta de emprego. 

Nos termos do inciso III, a quarta possibilidade de terceirização considerada licita, 

ocorrera na contratação de serviços especializados ligados às atividades-meio do tomador. A 

empresa prestadora de serviços deveria ter atividade definida e especializada, versando a 

terceirização sobre algo específico e não essencial à empresa contratante (MIRAGLIA, 2008, 

p. 159).  

E ainda, não poderia haver pessoalidade e subordinação nos termos do inciso III. A 

pessoalidade se refere à quem realiza o serviço, na relação de emprego clássica, interessa ao 
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empregador quem realiza aquela obrigação, contratando trabalhador específico para sua 

execução. Na terceirização, não importa quem irá especificamente cumprir o trabalho, a 

tomadora executa o contrato com a prestadora, importando a efetivação da tarefa (MIRAGLIA, 

2008, p. 154).  

Por sua vez, a natureza da subordinação jurídica é clássica, deriva do próprio contrato 

de trabalho, relacionado ao poder de direção, que determinada como o trabalho será realizado. 

Nesse caso, o poder de direção é da empresa prestadora porque é ela que contrata e dirige o 

trabalho dos terceirizados. O trabalhador terceirizado não deveria ser juridicamente 

subordinado à empresa prestadora e a tomadora, sujeitando-se à dupla subordinação, no entanto, 

é o que vem ocorrendo.  

A subordinação poderia estar relacionada à dependência técnica ou jurídica. Sergio 

Pinto Martins (2014, p. 162) dispõe que a subordinação técnica está vinculada ao tomador, que 

fornece ordens técnicas de como o serviço precisa ser realizado para atender suas necessidades, 

enquanto a jurídica ocorre com a prestadora de serviço, que contrata, demite, transfere, paga, 

dá ordens ao trabalhador, entre outros.  

A subordinação jurídica formava vínculo, já a técnica não. Isso ocorre porque a 

prestadora de serviços que contrata os trabalhadores, detém o poder de mando e direção. Dessa 

forma, a pessoalidade e a subordinação só pode ocorrer perante a prestadora de serviços.  

Maurício Godinho Delgado (2015, p. 314, b) aduz que nas relações de trabalho 

terceirizadas, pode ainda ocorrer a subordinação estrutural, nos casos em que o trabalhador se 

encontra fundamentalmente inserido na dinâmica empresarial do tomador de serviços 

recebendo ordens, diretas ou não, como ocorre nos contratos de trabalho temporário.  

Assim, todas as vezes que o trabalhador executar serviços essenciais à atividade-fim da 

empresa, inserindo-se na sua atividade econômica, ele terá uma subordinação estrutural. Isso 

ocorre porque o mesmo integra o processo produtivo e a dinâmica estrutural do tomador de 

serviços, como no caso do contrato de trabalho temporário. Referida forma de subordinação 

tem por escopo afastar a restrição imposta pela Súmula nº 331, que determina a prestação de 

serviço nas atividades-meio, o que caracteriza a atividade com licita e regular.  

A única hipótese que a lei admite a existência de pessoalidade e subordinação é nos 

casos de trabalho temporário. Nesse caso em específico, os trabalhadores são inseridos no 

contexto econômico e na dinâmica empresarial para substituição de pessoal permanente ou 

execução de acréscimo de serviço (DELGADO, 2015, p. 490, b). O tomador de serviços possui, 

portanto, o poder disciplinar, e a empresa que terceiriza suas atividades tem o dever de fiscalizar 

os contratos de trabalho.  
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Excluídas as quatros situações abarcadas pela Súmula n° 331, a terceirização deve ser 

considerada ilícita. Assim, comprovada a fraude, forma-se vínculo direto com o tomador, sendo 

assegurados aos trabalhadores todas as verbas decorrentes do contrato de trabalho. Com a 

administração pública, não se forma o vínculo, mas comprovada a culpa in vigilando, a mesma 

deve arcar com as verbas trabalhistas.  

Segundo Mauricio Godinho Delgado (2015, p. 491-492, b), dois são os efeitos da 

terceirização ilícita: a formação do vínculo de emprego e a aplicação do princípio da isonomia 

(salário equitativo). Segundo o mesmo autor, quando configurada, desconsidera-se o liame 

empregatício com a prestadora de serviços, empregador aparente, formando-se o vínculo 

diretamente com o tomador de serviços. Isso ocorre porque o tomador desvirtua o contrato de 

trabalho, quando na verdade, ele é o real empregador. Nesse caso, o prestador de serviços faz 

jus a todos os direitos dos empregados diretamente contratos pela tomadora.  

Assim, caso se verifique a pessoalidade e a subordinação, bem como a prestação de 

serviços nas atividades finalísticas da empresa, nítida é a fraude perpetrada, hipóteses de 

terceirização ilícita, firmada com o intento de mascarar e burlar a legislação trabalhista. A 

principal consequência será o reconhecimento do vínculo empregatício com a tomadora, 

desconsiderando a relação com a prestadora. A prestadora é tida como empregador aparente, e 

o tomador como empregador dissimulado (MIRAGLIA, 2008, p. 164).  

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial tem sido pontual em reconhecer o vínculo 

diante de fraude perpetrada nos contratos de trabalho. Por exemplo, no caso dos contratos de 

trabalho temporário em que a contratação exceda o prazo legal disposto no art. 10 da Lei n. 

6.019/74, revogada recentemente pela Lei 13.429/17, e que não haja a respectiva prorrogação 

do contrato temporário, constatou-se a fraude e a terceirização ilícita, como se pode verificar: 

 

RECURSO DE REVISTA. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. FRAUDE 

CONSTATADA. VÍNCULO DE EMPREGO DIRETAMENTE COM O 

TOMADOR DOS SERVIÇOS. No caso concreto, o e. TRT, a partir da análise das 

provas carreadas nos autos, constatou a ocorrência de intermediação fraudulenta de 

mão-de-obra e a existência de um único contrato de trabalho entre as partes, tendo 

expressamente ressaltado que por meio de "elementos fáticos probatórios produzidos 

no feito se depreende, sem muito esforço, que não foram preenchidos todos os 

requisitos necessários à validade do suposto contrato temporário celebrado, haja vista 

que a duração do pacto mantido com o Acionante excedeu o prazo disposto no art. 10 

da Lei n. 6.019/74" (fl. 663). Por sua vez, ainda registrou que "não subsiste nos autos 

sequer prova de que foi ajustado com o Demandante a prorrogação do contrato 

temporário avençado" (fl. 663). Desse modo, a decisão do e. Tribunal de origem 

guarda consonância com a diretriz da Súmula nº 331, I, do TST. Recurso de revista 

não conhecido. REFLEXOS DO DESCANSO SEMANAL MAJORADO EM 

OUTRAS VERBAS. BIS IN IDEM. O valor das horas extras integra as parcelas de 

natureza salarial, dentre as quais se incluem os repousos semanais remunerados (art. 

7º, alínea "a", da Lei 605/1949 e Súmula 172/TST). Entretanto, a integração dos 
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descansos semanais remunerados nas demais parcelas salariais implicaria bis in idem, 

uma vez que estas já sofreram os reflexos das horas extras habituais. Tal matéria já se 

encontra pacificada nesta Corte. Recurso de revista conhecido por contrariedade à 

Orientação Jurisprudencial 394 da SBDI-1 do TST e provido. INDENIZAÇÃO DO 

ART. 477 DA CLTA. PAGAMENTO TEMPESTIVO DAS VERBAS 

RESCISÓRIAS. HOMOLOGAÇÃO TARDIA DA RESCISÃO CONTRATUAL. 

Segundo a jurisprudência prevalente do Tribunal Superior do Trabalho, a indenização 

estipulada no artigo 477, § 8º, da CLT não incide em caso de atraso na homologação 

da rescisão contratual - apesar de pressuposto de validade formal do ato -, quando 

efetuado o pagamento das verbas rescisórias no prazo legal. Precedentes. Ressalva de 

entendimento do Relator. Recurso de revista conhecido por violação do artigo 477, § 

6º, da CLT e provido, com ressalvas do Relator. MULTA POR OPOSIÇÃO DE 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCRASTINATÓRIOS. O e. TRT entendeu 

que a oposição de embargos de declaração teve intento meramente protelatório, 

porquanto a empresa se utilizou de recurso de manejo restrito para pugnar a 

modificação do posicionamento adotado pelo Regional. Não constatados elementos 

suficientes para desconstituir a decisão que penaliza a provocação sobre matéria 

claramente analisada pelo Tribunal a quo, com base em análise subjetiva da atuação 

da parte, impõe-se a manutenção da multa. Recurso de revista não conhecido quanto 

ao tema. CONCLUSÃO: Recurso de revista parcialmente conhecido e provido. (RR 

- 1193-89.2011.5.05.0005, Relator Ministro: Alexandre de Souza Agra Belmonte, 

Data de Julgamento: 08/02/2017, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJT 10/02/2017). 

 

Importante ressaltar que a licitude da terceirização não implica, necessariamente, na 

inexistência de responsabilidade do tomador de serviços em relação às obrigações trabalhistas 

inadimplidas pelo prestador contratado. Fica vedada, apenas, a formação de vínculo 

empregatício diretamente com o tomador dos serviços, permanecendo sua responsabilidade 

subsidiária em relação às obrigações trabalhistas contraídas pelo prestador de serviços, nos 

termos do item IV da Súmula nº 331 do Superior Tribunal do Trabalho. 

Sergio Pinto Martins afirma que a terceirização lícita ocorre na atividade-meio, sem 

pessoalidade e subordinação, enquanto a terceirização ilícita ocorre na atividade-fim, 

esclarecendo que “[...] se o serviço do trabalhador é essencial à atividade da empresa, pode a 

terceirização ser ilícita se aprovadas a subordinação e pessoalidade com o tomador de serviços” 

(MARTINS, 2014, p. 162).  

A terceirização na atividade-meio era a regra disposta na Súmula n° 331, e a 

terceirização na atividade-fim, era exceção. Agora, ambas são permitidas nos termos da Lei n° 

13.467/17, todavia, traça-se uma breve distinção entre elas.  

 

3.2.2 Atividade-meio e Atividade-fim 

 

As definições de atividade-meio e atividade-fim encontram-se superadas, seja pela 

doutrina ou jurisprudência. Todavia, tais esclarecimentos se fazem necessários, uma vez que tal 

definição possibilitava a caracterização da terceirização lícita e ilícita na já superada previsão 

normativa disposta na Súmula n° 331 do Tribunal Superior do Trabalho.  
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 Sergio Pinto Martins (2014, p. 130) define a atividade-meio como a atividade 

desempenhada pela empresa que não coincide com seus fins principais, ou seja, não é sua 

atividade essencial, não representa seu objeto central, já atividade-fim é a atividade voltada à 

especialidade da empresa, seu objeto central capaz de ensejar o lucro.  

 José Affonso assegura que a terceirização da atividade-fim é algo evidente, de 

constatação imediata, ligada Dallagrave Neto (2017, web) ao objeto social. No mesmo sentido, 

afirma: 

 

Quanto à caracterização da atividade-fim da empresa, ela ocorre, prima facie, pela 

análise do contrato social da pessoa jurídica. Vale dizer, se o empregado executar 

algum serviço que se relacione diretamente com o objeto social da empresa estará 

diante de uma atividade fim. Se for contratado para uma atividade secundária ou 

apenas intermediária ao objeto principal, estará diante de uma atividade meio. A 

terceirização será permitida na primeira e vedada na segunda hipótese, conforme 

preceitua a Súmula 331 do TST. Assim, uma instituição de ensino, por exemplo, pode 

terceirizar a cantina, a limpeza e o estacionamento, mas deverá contratar diretamente 

os seus professores e o setor administrativo da escola. (DALLAGRAVE NETO, 2017, 

web). 

 

 Da mesma forma, Marco Túlio Viana (2017, p. 91) dispõe que atividade-fim se relaciona 

com o objeto empresarial e com a causa da empresa, já atividade-meio representa atividades 

irrelevantes para o seu fim. Segundo o autor: 

 

[...] a atividade é fim quando se relaciona com a própria causa da empresa, ou seja, o 

que a faz existir – seja fabricar relógios ou divulgar conhecimento. Pode-se dizer, por 

exemplo, que o fim principal de uma escola é o ensino; que o ensino depende 

basicamente dos professores; e que na atividade de secretaria viabiliza a atividade os 

professores. 

Lembre-se que o fato de uma atividade ser utilizada como simples meio não significa, 

evidentemente, que seja irrelevante para a realização de seus fins. Mas sua relevância 

maior pode faze-la, às vezes, transpor limites, caindo no campo da atividade-fim. O 

serviço de limpeza de uma fábrica de colchões, por exemplo, é sem dúvida atividade-

meio; já não se pode dizer o mesmo (pelo menos com igual certeza) na hipótese de 

um hospital (VIANA, 2017, p. 91).  

 

A atividade-meio se refere às atividades não essenciais e secundárias, complementares, 

estando assim, a atividade-fim relacionada à atividade principal do tomador, serviço em que a 

empresa é especializada, ou seja, relacionada ao objeto do contrato social. 

A terceirização da atividade-meio pode compreender atividades de apoio ou essenciais. 

A primeira se refere às atividades que não agreguem valor à produção, é um serviço necessário, 

mas não essencial. Já as atividades essenciais compreendem um serviço ligado 

operacionalmente ao empreendimento, sem o qual não haveria o produto final, relacionado ao 

fornecimento de insumo (matéria prima) ou alguma das etapas do processo produtivo. Por fim, 
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a atividade-fim está vinculada ao negócio, ao saber fazer específico da empresa, seu diferencial, 

e não deve ser terceirizada (GRAGHANI, 2017, p. 148). Nesse sentido, aduz Viana que: 

 

[...] a atividade é fim quando se relaciona em linha reta não só com o objeto da 

atividade empresarial, mas com a própria causa da empresa, ou seja, o que a fez existir 

– seja fabricar relógios ou divulgar conhecimento. Pode-se dizer, por exemplo que o 

fim principal de uma escola é o ensino; que o ensino depende basicamente dos 

professores; e que a atividade da secretaria viabiliza a atividade dos professores 

(VIANA, 2017, p. 91).  

 

Leda Maria Messias da Silva (2005, p. 83-84), define atividade-fim como aquela cujo 

objetivo a registra na classificação socioeconômica, trata-se do objeto social da empresa, e 

atividade-meio se refere às atividades secundárias em relação ao objeto principal, embora ainda 

que essenciais, não estão ligadas a atividade principal da empresa.  

Assim, é nítida a diferença presente na atividade-meio e na atividade-fim da empresa. 

Esta última está ligada à essência da empresa, aquela presente, no contrato social que a 

classifica economicamente e define seu ramo de atuação.  

 No entanto, Lívia Mendes M. Miraglia (2008, p. 161) dispõe que a dinâmica empresarial 

atual é altamente mutável, diante da evolução e do aperfeiçoamento empresarial constante 

imposto pelo mercado global, podendo uma atividade que era a principal se tornar acessória 

devido à essas transformações, “nesse sentido, a delimitação de atividade-meio e de atividade-

fim de uma determinada empresa só ode ser realizada, precisamente, através do exame 

minuciosos de cada caso concreto” (MIRAGLIA, 2008, p. 161). 

A terceirização na atividade-fim era prática vedada tanto pela doutrina e jurisprudência, 

quanto pelos princípios que norteiam e protegem o trabalho humano, salvo nas hipóteses 

excepcionais e transitórias, como no trabalho temporário. Os julgados coadunavam nesse 

sentido, considerando a terceirização na atividade finalística da empresa como ilícita, por 

exemplo, a terceirização que ocorre no setor elétrico brasileiro, que possui um numero 

alarmante de trabalhadores terceirizados trabalhando na atividade-fim, em contato direto com 

a alta voltagem da rede elétrica, fazendo jus a devida isonomia com os trabalhadores 

diretamente contratados, como se verifica no seguinte julgado:  

 

AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA - 

RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.105/2014. 

TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. ATIVIDADE FIM. ELETRICISTA. EMPRESA 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. ART. 

25 DA LEI Nº 8.987/95. ÓBICE DA SÚMULA 333 DO TST E DO ART. 896, § 7º, 

DA CLT. Mantido o despacho agravado, por meio do qual se denegou seguimento ao 

agravo de instrumento. Agravo a que se nega provimento. (Ag-AIRR - 91100-
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39.2011.5.17.0006, Relator Ministro: Márcio Eurico Vitral Amaro, Data de 

Julgamento: 24/05/2017, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 26/05/2017). 

 

Entretanto, tal conjuntura teve mudanças, uma vez que se aprovou a terceirização na 

atividade-fim nos termos da Lei n° 13.467/17 (Projeto de Lei 6787/16). 

José Affonso Dallagrave Neto (2017, web) dispõe que toda empresa possui quatro 

elementos essenciais em sua dinâmica, especificando-os como: capital, insumo, tecnologia e 

mão-de-obra. O trabalho representa a mão-de-obra, integrando o conceito de empresa. Dessa 

forma, segundo o autor, “permitir a terceirização de atividade peculiar à empresa caracteriza 

flagrante desvio de finalidade, sendo fraudulenta (art. 9º, da CLT) a manobra patronal”. 

Sua aplicação não deve ser autorizada por inúmeros motivos, como a perda econômica 

para o trabalhador, que perceberá salários inferiores em comparação aos que possuem vínculo 

permanente; além de ocorrer a exacerbação dos prejuízos à saúde dos trabalhadores pela falta 

de instrumentalização adequada das medidas de proteção à saúde e fiscalização inadequada ao 

cumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho; pela maior instabilidade no 

emprego; ausência de estímulo à produtividade; plano de carreira; falta de organização da 

categoria profissional, diante da pulverização sindical, entre outros.  

No entanto, mesmo diante de argumentos sólidos, a Lei n° 13.467/17 (Projeto de Lei 

6787/16), regulamentou a terceirização voltada às atividades finalísticas da empresa, alterando 

a Lei n° 13.429/17 e a Súmula n° 331 do Tribunal Superior do Trabalho. Tal disposição aplica 

a terceirização a todos os setores da empresa, retirando inúmeros direitos dos trabalhadores, 

constitucionalmente assegurados, acarretando inúmeros prejuízos como se abordará no capítulo 

subsequente.  

 

3.3 COMENTÁRIOS À LEI N° 13.429/17 (ANTES DA ALTERAÇÃO PROMOVIDA 

PELA LEI 13.467/17) E À IMPOSSIBILIDADE DE TERCEIRIZAÇÃO IRRESTRITA 

 

A Lei n° 13.467/17 alterou alguns dispositivos dispostos na Lei n° 13.429/17, versando 

sobre o trabalho temporário e a terceirização. O enfoque dado a Lei no presente tópico é anterior 

a essas alterações.  

No dia 23 de março de 2017, a Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 

4.302/98, tornando-se a Lei 13.429/17, alterando dispositivos da Lei nº 6.019/74, que 

regulamentava o contrato de trabalho temporário e dispunha sobre as relações de trabalho nas 

empresas de prestação de serviços a terceiros.  
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A Lei n° 13.429/17 promoveu mudanças na legislação anterior, criando a possibilidade 

de aplicação do contrato temporário a qualquer atividade, seja ela atividade-meio ou atividade-

fim de forma confusa, nos termos do art. 9, §3°.3 Todavia, tal permissibilidade não se aplica à 

prestação de serviços permanentes a terceiros, uma vez que nos termos do art. 4°-A4, os serviços 

prestados devem ser “determinados e específicos”. Assim, pela interpretação dada à lei, a 

mesma se aplica apenas às atividades temporárias, de modo que para as atividades permanentes 

a terceirização irrestrita continuava sendo vedada.   

Manoel Carlos Toledo Filho (2017, web), desembargador da Anamatra dispõe que:  

 

O atual conteúdo da Lei 6019/74, tal qual restou consolidado pela Lei 13.429, permite 

sim a intermediação de mão de obra dentro da atividade-fim no caso do trabalho 

temporário – o que não é nenhuma novidade – mas o veda no âmbito de qualquer 

outra modalidade de intermediação. Ou seja, a admissão de um trabalhador para uma 

tarefa concernente à atividade própria ou principal da empresa, se não o for mediante 

contrato de trabalho temporário, deverá, forçosamente, assumir a forma de 

contratação direta. (TOLEDO FILHO, 2017, web). 
 

Da mesma forma, o doutrinador Arnaldo Sussekind (2004. p. 207) já dispunha que 

o trabalho temporário era aplicado na atividade finalística das empresas, nos termos da Lei n° 

6.019/74, uma vez que o trabalhador temporário era inserido no contexto empresarial, com 

pessoalidade e subordinação, objetivando a substituição de pessoal permanente nos termos do 

art. 2°. Como exemplo, é possível citar a substituição do trabalhador permanente em razão 

de férias, licença maternidade, licença paternidade, licença médica, licença previdenciária, 

entre outras. 

Todavia, quando o legislador trata na Lei 13.429/17 sobre a prestação de serviços 

permanentes a terceiros, dispõe nos termos do art. 4°-A, que a empresa prestadora deve “prestar 

à contratante serviços determinados e específicos”. Ou seja, ao contrário da previsão normativa 

referente ao contrato temporário, a lei não autoriza a terceirização permanente na atividade-fim, 

ao contrário, dispõe que o serviço deve ser determinado e específico. Por isso, a interpretação 

do dispositivo remete ao serviço certo e definido, o que remete diretamente às atividades-meio.  

Importante mencionar que a terceirização permanente se distingue da terceirização 

aplicada mediante a contratação temporária. A terceirização se refere à prestação de serviços 

por empresa especializada, na execução de atividades específicas em determinados segmentos 

                                                 
3 Art. 9º O contrato celebrado pela empresa de trabalho temporário e a tomadora de serviços será por 

escrito, ficará à disposição da autoridade fiscalizadora no estabelecimento da tomadora de serviços e 

conterá: [...] § 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. 
4 Art. 4º-A.  Empresa prestadora de serviços a terceiros é a pessoa jurídica de direito privado destinada a 

prestar à contratante serviços determinados e específicos.  
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da empresa, não essenciais, que não estejam ligadas ao seu objeto social (SUSSEKIND, 2004, 

p. 207). Já o contrato temporário, modalidade de terceirização, se caracteriza pelo o 

fornecimento de mão-de-obra à tomadora por meio de empresa interposta, intermediadora do 

contrato temporário (NASCIMENTO, 2007, p. 625). Assim, o trabalhador é inserido da 

atividade finalística da empresa. 

O trabalho temporário e a terceirização permanente estavam regulados pela Súmula n° 

331 editada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Tal previsão normativa possibilitava a 

contratação por empresa interposta, na modalidade temporária, única forma de terceirização 

interna que o trabalhador está inserido nas atividades finalísticas da empresa. Permitia ainda a 

terceirização das atividades-meio empresariais, aquelas que não estejam diretamente 

relacionadas a seu objeto social, em casos determinados e específicos, como a conservação e 

limpeza, serviço de vigilância bancária, desde que não houvesse pessoalidade e subordinação 

(DELGADO; AMORIM, 2015, p. 46-47). 

O trabalho temporário há muito pode figurar no contexto finalístico da empresa. Tal 

possibilidade já era prevista pela Súmula, e após, pela Lei 13.429/17, que alterou a Lei n 

6.019/74. Considerando tais previsões, à terceirização permanente pode, apenas, ocorrer nas 

atividades-meio.  

Guilherme Guimarães Feliciano (2017, web), dispõe que a lei não é clara ao tratar da 

terceirização permanente de forma irrestrita, uma vez que: “O art. 4º-A, caput, apenas registra 

o conceito de empresa prestadora de serviços a terceiros; e, ao defini-la, refere a prestação, à 

contratante, de “serviços determinados e específicos”. Nada diz, porém, quanto às atividades-

fim da empresa contratante. Dessa forma, ao dispor tal previsão, a lei não promoveu 

modificações substantivas, confirmando a interpretação jurídica dominante a respeito das 

possibilidades e limites da terceirização (DELGADO; DELGADO, 2017, p. 207).   

A previsão normativa é genérica ao definir que “a prestadora deve prestar serviços 

determinados e específicos” (art. 4°, A). Para o trabalho temporário, a lei é clara, permitindo 

sua aplicação na atividade-meio ou atividade-fim (art. 9°, §3°), possibilitando a intermediação 

de mão-de-obra a todos os setores da empresa, sem distinção.  

Guilherme Guimarães Feliciano (2017, web), chama a atenção para a discussão 

suscitada pela definição de atividade-meio e atividade-fim. Segundo o jurista: 

 

Alguém poderia redarguir com o fato de a terminologia em questão ─ atividade-fim 

vs. atividade-meio ─ não ser bem conhecida da legislação nacional (nada há na CLT, 

p. ex., a esse respeito); antes, foi um produto da construção jurisprudencial brasileira. 

Ocorre, porém, que a Lei n. 13.429/2017 indubitavelmente conhece tal dicotomia; 

tanto que, no artigo 9º, par. 3º, como agora introduzido na Lei n. 6.019/1974, está 
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textualmente dito que “[o] contrato de trabalho temporário pode versar sobre o 

desenvolvimento de atividades-meio e atividades-fim a serem executadas na empresa 

tomadora de serviços” (g.n.). Essa distinção, porém, não aparece na regulação dos 

contratos celebrados com empresas de prestação de serviços a terceiros. 

 

Doutrina e jurisprudência apontam nítidas diferenças entre atividade-meio e atividade-

fim. Atividades-meio se referem às atividades secundárias, periféricas, que não tratam do objeto 

social da empresa, enquanto as atividades-fim se referem às operações que possuem relação 

com a atividade central da empresa, que não podem ser terceirizadas uma vez que contraria a 

função social da empresa, sendo vedada portanto, pela Súmula n° 331 do Superior Tribunal do 

Trabalho, sua aplicação de forma irrestrita (CASTRO, 2014, p. 119).  

A Lei 13.429/17 não faz essa distinção quando dispõe sobre a terceirização permanente, 

apenas o faz em relação ao trabalho temporário. A previsão normativa permite a terceirização 

de serviços determinados e específicos, mas não os define. Pela interpretação aplicada aos 

termos utilizados pelo legislador, determinado significa definido, estipulado, decidido; e 

específico significa discriminado, exclusivo.5  

Assim, face à interpretação dada pela redação do art. 4°-A, não se permite a terceirização 

irrestrita, permanecendo a aplicação da previsão normativa anterior. Nas palavras de Guilherme 

Guimarães Feliciano (2017, web), se o legislador não autoriza expressamente a terceirização da 

atividade-fim, aplica-se a condição jurídica anterior, regulada pela Súmula 331, uma vez que 

“a lei não proíbe textualmente, mas tampouco autoriza textualmente”. Todavia, importante 

mencionar que com a aprovação da Lei 13.467/17, antigo o Projeto 6.787/16, a possibilidade 

de terceirização permanente torna-se real, uma vez que pelo texto normativo, a mesma é 

autorizada.  

Interpretar que a contratação de serviços determinados e específicos disposta na Lei 

13.429/17, com redação anterior a Lei 13.467/17, se refere às atividades-fim é errônea e 

abrangente. Interpretar a norma dessa forma é aplica-la in pejus ao trabalhador, o que não se 

admite pelo princípio da proteção aplicável ao direito do trabalho.  

Deve pautar-se na regra da interpretação do princípio de proteção do in dubio pro 

operário, considerando que a previsão normativa não modifica o ordenamento jurídico 

existente, uma vez que não inova, de forma clara e objetiva como o faz para os contratos 

temporários. Dessa forma, não se permite a terceirização permanente de forma irrestrita, 

vigendo portanto, a Súmula 331 do TST, restringindo-se às atividades-meio.  

                                                 
5 Significado atribuído de acordo com o dicionário Michaelis. (MICHAELIS, web). 
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Se o fizesse, promoveria a comercialização do trabalhador, pois para produzir bens ou 

serviços basta comprar mão-de-obra. Dessa forma, é necessário que a empresa tenha 

trabalhadores subordinados executando a atividade-fim, com força de trabalho própria, sob 

sua subordinação e responsabilidade (FELICIANO, 2017, web). Nesse contexto, afirmam 

Delgado e Amorim: 

 

A terceirização da atividade-fim não se legitima à luz do Direito do Trabalho, por 

constituir abuso flexibilizador da contratação de mão-de-obra no espaço em que a 

empresa tem por função econômica manejar os fatores de produção, inclusive o 

trabalho, para a realização de seus objetivos econômicos e de sua função social. Nessa 

direção, a terceirização da atividade-fim constitui fraude ao regime de emprego, 

prática equiparada à intermediação ou locação de mão-de-obra (DELGADO; 

AMORIM, 2015, p. 60). 

 

Em que pese não permitir a terceirização irrestrita, a mesma possibilita a subcontratação 

de serviços. Nos termos do artigo 4°-A, §1°, a empresa prestadora de serviços contrata, 

remunera e dirige o trabalho realizado por seus trabalhadores, podendo subcontratar outras 

empresas para realização desses serviços. Autoriza-se a quarteirização, ensejando uma cadeia 

de subcontratações, uma vez que a tomadora pode contratar a prestadora de serviços, que por 

sua vez pode contratar outra empresa, para admitir empregado para colocar na tomadora. Como 

resultado, tem-se contratos de trabalho precários e a baixa remuneração, com o objetivo de 

burlar a lei trabalhista.  

Segundo Sergio Pinto Martins (2014, p. 08), quarteirização é uma nova modalidade de 

terceirização, definindo-a como: 

 

A quarteirização vem a ser a contratação de uma empresa especializada que se 

encarrega de gerencias as empresas terceirizadas, as parcerias. Normalmente, 

contrata-se uma empresa completamente distinta das terceirizadas e especialistas, no 

mercado, num determinado ramo de serviços ou administração de serviços. Essa 

empresa passa a administrar os fornecedores da terceirizante, em razão do grande 

número deles. 

 

A quarteirização possibilita que a empresa tomadora transfira a gestão administrativa 

das relações com os demais prestadores de serviços a uma terceira empresa, especializada. 

Dessa forma, o tomador contrata uma empresa de prestação de serviços que, por sua vez, 

contrata outra empresa para fornecer pessoal necessário à execução do contrato. Tal modalidade 

contratual representa uma fraude aos direitos econômicos e sociais assegurados pela 

Constituição.  

Nos termos do §2° do mesmo dispositivo, independentemente do ramo da prestadora de 

serviços e da empresa contratante, não se configura vínculo empregatício entre os trabalhadores 
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ou sócios da prestadora. De forma clara e objetiva, afasta-se a configuração do vínculo 

empregatício. Tal disposição pode ser interpretada como uma autorização legal à terceirização 

na atividade-fim. Todavia, tal possibilidade contraria o disposto na Súmula n° 331, 

configurando ilicitude na terceirização, com a consequente formação do vínculo empregatício.  

A Lei n° 13.429/17 dispõe ainda, nos termos do artigo 4°-B, que os requisitos para o 

funcionamento da empresa de prestação de serviços a terceiros é a inscrição no cadastro 

nacional de pessoa jurídica, o registro na junta comercial, e estabelece capital social mínimo de 

acordo com o número de empregados. No entanto, a empresa prestadora de serviços não precisa 

de registro no Ministério do Trabalho, tampouco se impõe a ela a necessária fiscalização 

periódica do local de trabalho e das condições econômicas, realizada pela tomadora e pelo 

Ministério Público do Trabalho.  

Tais fiscalizações são necessárias para averiguar as condições de trabalho a que estão 

sujeitos os trabalhadores terceirizados, e ainda, para verificar as reais condições econômicas da 

prestadora de serviços, uma vez que a mesma precisa ter capital compatível com o número de 

empregados para o seu funcionamento, mas após a abertura da sociedade, quem garante que 

esse capital não será transferido para outra empresa? A prestadora de serviços pode tornar-se 

uma empresa oca, sem bens materiais, sem capital econômico, capazes de garantir possíveis 

execuções, logo, tal previsão não garante a efetiva proteção caso ocorra o inadimplemento 

contratual.  

A interpretação que se tem da Lei 13.429/17 é que a mesma não permite a terceirização 

irrestrita. 

Todavia, a Lei 13.467/17 acarretou mudanças na Lei 13.429/17, permitindo a 

terceirização de todas as atividades, sejam elas atividade-meio ou atividade-fim, voltando-se 

para os interesses mercantis ou dos empresários, mais fortes, que subvertem a lógica da relação 

contratual ditando as regras do contrato de trabalho. Os trabalhadores, hipossuficientes nessa 

relação, sem opção, sujeitam-se às péssimas condições e aos interesses dominantes voltados ao 

lucro e à redução de custos, face à uma exploração cada vez maior.  

A terceirização da atividade-fim permanente objetiva fraude geral ao sistema jurídico-

trabalhista, face à locação de mão-de-obra, com a consequente mercantilização do trabalho 

humano como veremos a seguir.  
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3.4 COMENTÁRIOS À LEI 13.467/17 E À TERCEIRIZAÇÃO PERMANENTE DE 

FORMA IRRESTRITA  

 

A Lei n° 13.429/17, que altera a Lei n° 6.019/74, promulgada em março de 2017, assim 

como a Súmula n° 331 do Tribunal Superior do Trabalho, não contemplava a terceirização da 

atividade-fim nos contratos terceirizados de forma geral, como foi visto anteriormente. Dessa 

forma, os interesses econômicos cada vez mais fugazes, veem na terceirização uma técnica de 

gestão capaz de proporcionar a redução dos custos e o aumento dos lucros, necessários à 

modernização da empresa imposta pelo mercado econômico global.  

A Lei n° 13.467/17 (antigo Projeto de Lei n° 6787/17), aprovada em 11 de julho de 

2017, em vigor a partir de 11 de novembro do mesmo ano, altera e inclui dispositivos na Lei n° 

6.019/74, regulamentando os contratos de trabalho temporários e a prestação de serviço 

terceirizado, nos termos do artigo 2° do referido diploma, enfoque do presente.  

A lei em questão regulamenta a terceirização irrestrita, legalizando sua aplicação para 

toda e qualquer atividade, com o intuito de minimizar à discussão entre atividade-meio e 

atividade-fim. Estabelece ainda sobre a necessária capacidade econômica da prestadora de 

serviços, assegura aos empregados terceirizados as mesmas condições de transporte, refeição, 

atendimento médico, entre outros, garantida aos trabalhadores com vínculo empregatício direto 

com a tomadora. Dispõe também acerca da possibilidade da tomadora e prestadora 

convencionarem o salário dos terceirizados, podendo estabelecer salários equivalentes aos 

pagos aos empregados da contratante, permitindo a recontratação do trabalhador após 18 

(dezoito) meses do encerramento contratual.  

Os autores da reforma trabalhista dispuseram que a mesma foi idealizada para não ser 

prejudicial aos trabalhadores, porém como interpretar que a possiblidade de terceirização 

irrestrita será benéfica aos trabalhadores? E a empresa? E a sociedade em geral, sujeita à 

subempregos, precários, e mal remunerados? (MIGLIORANZI; HABERMANN, 2017, p. 247).  

Tais disposições contrariam preceitos constitucionalmente assegurados, base do Estado 

Democrático de Direito, violam a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho 

disposto no artigo 1°, III e IV e a livre iniciativa, dispostas na Constituição Federal de 1988. 

Ademais, contraria o ordenamento jurídico e entendimento jurisprudencial pacífico que veda a 

aplicação da terceirização irrestrita, e, portanto, o retrocesso social.  

Nesse contexto, em meados de outubro de 2017, a Anamatra promoveu 2ª Jornada de 

Direito Material e Processual do Trabalho, dia 09 e 10 de outubro de 2017, aprovando 125 

(cento e vinte e cinco) enunciados deliberando de modo coletivo sobre a reforma trabalhista 
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disposta na Lei nº 13.467/17, com o intuito de promover interpretações e discussões necessárias 

a sua aplicação no caso concreto, uma vez que a mesma “[...] é mais uma lei dentre tantas outras 

que compõem o ordenamento jurídico, possui diversos dispositivos que agridem a aplicação 

lógica, sistemática e principiológica do Direito” (SOUTO MAIOR, 2017, web). A lei deve ser 

interpretada e aplicada à luz da Constituição Federal da República, em conjunto com 

convenções e tratados internacionais em vigor na ordem jurídica brasileira e levando em 

consideração os princípios e o ordenamento jurídico vigente.  

A principal alteração legislativa refere-se à terceirização irrestrita. Nos termos do artigo 

4°-A6, considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência das atividades feitas pela 

contratante para execução de qualquer atividade, inclusive a “principal”. A lei é clara e objetiva, 

dispondo de forma explícita que se terceiriza também a atividade principal, ampliando a 

aplicação do instituto da terceirização para todos os seguimentos empresariais. Dessa forma, o 

legislador corrigiu erro material disposto na redação da legislação anterior, Lei n° 13.429/17, 

que dispôs sobre a possibilidade de terceirização de “serviços determinados e específicos”, não 

regulamentando a terceirização irrestrita de forma clara e objetiva, suscitando inúmeros 

questionamentos.  

Tal regulamentação objetiva atender as necessidades impostas pelo capital, na busca do 

lucro incessante, coisificando o trabalhador, de modo que  “[...] ampliar a terceirização passou 

a ser uma fome que não se sacia, embora os resultados de proliferação de postos de trabalho 

não tenham crescido na mesma voracidade” (SILVA, 2017, p. 189). Argumenta-se que a 

terceirização irrestrita proporcionará mais postos de emprego. No entanto, a mesma promove a 

ameaça ao emprego formal, uma vez que aumenta o lucro e reduz os custos com a contratação, 

logo, tem-se o fenômeno do emprego rarefeito, com salários irrisórios e a consequente 

precarização das condições de trabalho.  

Esta situação abre possibilidade para a contratação de trabalhadores terceirizados nos 

mais diversos segmentos empresariais. Por exemplo, escolas e faculdades poderão ter todos os 

seus docentes terceirizados; um hospital pode contratar médicos e enfermeiros terceirizados. 

Isso porque a empresa pode terceirizar todos os seus serviços até o produto final, perdendo seu 

objeto social, transformando-se em mera gerenciadora de mão-de-obra.  

                                                 
6 Art. 4o-A.  Considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela contratante da 

execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, à pessoa jurídica de direito 

privado prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua 

execução.   (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017). (grifo nosso) 
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Homero Batista Mateus da Silva (2017, p. 132-133), trata em sua obra um exemplo claro 

dessa classificação, dispondo que “[...] se uma metalúrgica não desenvolve a metalurgia, mas 

delega todo o processo produtivo para uma empresa prestadora de serviços de metalurgia, então 

talvez ela não seja uma metalúrgica, mas uma empresa de gerenciamento de contratos de 

terceirização”. Segundo o autor, isso ocorre porque, uma vez que a empresa delega todas as 

suas atividades, haverá dúvidas em relação à limitação de seu objeto social. 

Diante de tal contexto, como promover o enquadramento sindical de tais empresas? 

Segundo, ainda, Homero Batista Mateus da Silva (2017, p. 132-133), haverá uma grande 

confusão, pois no caso da metalúrgica, “[...] a empresa suscitada talvez não tenha nenhum 

empregado metalúrgico, ao passo que a empresa terceirizada dirá que ela não é metalúrgica, 

mas empreendimento especializado em prestação de serviços terceirizados”. Isso ocorrerá não 

apenas com as metalúrgicas, mas com escolas, faculdades, hospitais, grandes indústrias, nos 

mais diversos seguimentos, como automobilístico, de alimentos, entre outros.  

Será impossível enquadrar uma empresa que terceiriza todas as suas atividades, desde 

sua produção até suas vendas, em uma categoria profissional específica. A pulverização sindical 

será catastrófica. 

Nesse sentido, a 2ª Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho, objetivando 

uma melhor interpretação da terceirização à luz dos limites impostos pelo ordenamento jurídico 

vigente, determinou limites à sua legalidade nos termos enunciado 70. O mesmo dispõe que a 

validade do contrato de prestação sujeita-se aos seguintes requisitos: “i - efetiva transferência 

da execução de atividades a uma empresa prestadora de serviços, como objeto contratual; ii - 

execução autônoma da atividade pela empresa prestadora, nos limites do contrato de prestação 

de serviço; iii - capacidade econômica da empresa prestadora, compatível com a execução do 

contrato”, e na ausência deles, configura intermediação de mão-de-obra, acarretando no 

reconhecimento do vínculo.  

E ainda, interpretou a possibilidade de aplicação da terceirização irrestrita e o 

enquadramento sindical nos termos do enunciado 80 e 81. O primeiro impõe limites à previsão 

normativa disposta no artigo 4°-A, que autoriza a transferência de quaisquer atividades da 

empresa, inclusive a principal, pois é incompatível com o ordenamento jurídico vigente e viola 

tanto o princípio da dignidade humana e como o valor social do trabalho, constitucionalmente 

assegurados. Estabelece que presentes os requisitos da relação de emprego, forma-se o vínculo 

de emprego. Portanto, aqui, aplica-se o Principio da Primazia da realidade, no qual a realidade 

fática se sobrepõe a formal.  
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Por sua vez, o enquadramento sindical, previsto no enunciado 81, determina que a 

representação sindical dos trabalhadores terceirizados presume-se como sendo da mesma 

categoria e determina que sejam representados pelo mesmo sindicato dos trabalhadores 

diretamente contratados pela tomadora que realizem serviços relacionados a sua atividade 

principal. Nesse contexto, define-se, portanto, que os terceirizados terão o mesmo sindicato da 

categoria profissional principal da tomadora. Por exemplo, caso a empresa tomadora atue no 

ramo da metalurgia, os trabalhadores terceirizados serão enquadrados na respectiva categoria, 

e não mais na categoria da empresa prestadora, muitas vezes diversa da tomadora, pondo fim à 

pulverização sindical e ao enfraquecimento da categoria.  

A Lei 13.467/17 ainda dispõe na parte final do artigo 4°-A que a prestadora de serviço 

deve possuir capacidade econômica para a execução de seus serviços e contratos. Necessário 

que a mesma tenha, assim, idoneidade financeira para arcar com as custas necessárias para a 

prestação de serviços.  

Todavia, tal previsão desafia a realidade fático-jurídica, uma vez que as empresas 

consideradas de “fachada”, que representam na verdade aliciadoras de mão-de-obra, 

contratando pessoas para determinado fim mediante promessas enganosas, não cumprem o 

pactuado, inadimplindo o contrato de trabalho nas relações terceirizadas. Assim, por força de 

lei, tais inadimplementos não deverão mais ocorrer. Homero Batista Mateus da Silva preconiza 

que (2017, p. 231), “[...] terceirizar serviços para empresas sem capacidade financeiras 

compatível com sua execução já desafiava a lógica e, agora, desafia o texto legal. Será 

considerada terceirização ilegal”. 

No entanto, como garantir a capacidade econômica e a idoneidade da prestadora de 

serviços? Muitas empresas recebem das tomadoras os valores devidos para o pagamento da 

prestação de serviços, todavia, não pagam seus trabalhadores, ou quando pagam os salários, 

não recolhem INSS e FGTS, simplesmente se apropriando do dinheiro e não cumprem com 

suas obrigações contratuais. Inúmeros casos abarrotam o judiciário, cumulando pedidos de 

cobrança e de aplicação da responsabilidade subsidiária, na tentativa de receber as verbas 

devidas decorrentes do contrato de trabalho da empresa tomadora.   

Diante de tal contexto, objetivando garantir o adimplemento contratual, a 2ª Jornada de 

Direito Material e Processual do Trabalho versou sobre a capacidade econômica nos enunciados 

78 e 79. O enunciado 78 determinou que a capacidade econômica deve ser compatível com a 

execução do contrato, devendo a contratante fiscalizar tal disposição, objetivando que a 

prestadora cumpra todos os compromissos decorrentes do contrato. O serviço pactuado deve 

ter custos operacionais compatíveis (operacionais, trabalhistas, previdenciário, tributário) e 
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inexistência de passivo comercial, trabalhista, previdenciário, que constitua risco ao 

adimplemento contratual.  

E ainda, nos termos do enunciado 79, a perda da capacidade econômica da empresa 

prestadora invalida o contrato de prestação de serviços e caracteriza vínculo de emprego entre 

os trabalhadores intermediados e a empresa contratante. Da mesma forma, o enunciado 96 

preconiza que o inadimplemento das verbas trabalhistas por parte da empresa prestadora revela 

sua incapacidade econômica para a execução dos serviços, e autoriza o reconhecimento do 

vínculo diretamente com a contratante. Por fim, o enunciado 97 assevera que o inadimplemento 

das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços atrai para a empresa tomadora 

o ônus da prova da capacidade econômica da primeira. Tais entendimentos asseguram o 

adimplemento contratual, priorizando o valor social do trabalho, base do Estado Democrático 

de Direito, e valor fundamental, como instrumento mantenedor de uma vida digna.  

A Lei 13.467 também dispõe que aos trabalhadores terceirizados serão asseguradas as 

mesmas condições de alimentação, transporte, atendimento médico ou ambulatorial, 

treinamento específico, quando a atividade o exigir, nos termos do artigo 4°-C7. Tais direitos 

devem ser assegurados independentemente de previsão normativa, uma vez que a terceirização 

deveria ser utilizada como técnica de gestão, objetivando a redução dos custos operacionais e 

não a precarização das condições de trabalho, como vem ocorrendo.  

Todos os trabalhadores, sem distinção, fazem jus ao meio ambiente de trabalho saudável 

e seguro. O trabalho em condições decentes tem por objetivo garantir e proporcionar ao homem 

direitos que decorrem da própria dignidade, amparados pelo valor social do trabalho e da livre 

iniciativa, que buscam proporcionar uma existência digna pautada em um mínimo necessário à 

sua sobrevivência, permitindo ainda, a melhoria de sua condição de vida. 

                                                 
7 Art. 4o-C.  São asseguradas aos empregados da empresa prestadora de serviços a que se refere o art. 4o-A 

desta Lei, quando e enquanto os serviços, que podem ser de qualquer uma das atividades da contratante, forem 

executados nas dependências da tomadora, as mesmas condições: 

I - relativas a: 

a) alimentação garantida aos empregados da contratante, quando oferecida em refeitórios; 

b) direito de utilizar os serviços de transporte; 

c) atendimento médico ou ambulatorial existente nas dependências da contratante ou local por ela designado; 

d) treinamento adequado, fornecido pela contratada, quando a atividade o exigir. 

II - sanitárias, de medidas de proteção à saúde e de segurança no trabalho e de instalações adequadas à prestação 

do serviço. 

§ 1o  Contratante e contratada poderão estabelecer, se assim entenderem, que os empregados da contratada farão 

jus a salário equivalente ao pago aos empregados da contratante, além de outros direitos não previstos neste 

artigo. 

§ 2o  Nos contratos que impliquem mobilização de empregados da contratada em número igual ou superior a 

20% (vinte por cento) dos empregados da contratante, esta poderá disponibilizar aos empregados da contratada 

os serviços de alimentação e atendimento ambulatorial em outros locais apropriados e com igual padrão de 

atendimento, com vistas a manter o pleno funcionamento dos serviços existentes.” 
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Todavia, ao mesmo tempo que o artigo assegura as mesmas condições ao terceirizados, 

nos §1° dispõe que o contratante e contratada podem estabelecer que os empregados da 

contratada farão jus a salário equivalente ao pago aos empregados da contratante, ou seja, tal 

previsão permite que as empresas convencionem salários inferiores aos terceirizados, 

consagrando a ideia de discriminação salarial, em flagrante desrespeito do princípio da 

isonomia (DELGADO; DELGADO, 2017, p. 209). 

O artigo 461 da Consolidação das Leis do Trabalho prevê que quando idêntica a função, 

a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento 

empresarial, faz jus o trabalhador ao mesmo salário, sem distinção. Da mesma forma, o artigo 

7°, XXX, da Constituição Federal proíbe a discriminação.  

Assim, a previsão normativa disposta no artigo 4°-C, §1° não assegura a isonomia 

salarial aos trabalhadores, contrariando princípio constitucionalmente assegurado nos termos 

do artigo 5°, uma vez que todos são iguais perante a lei, sem distinção, de modo que “[...] esta 

igualdade é denominada formal, isto é, igualdade de tratamento perante a lei, e de acordo com 

este princípio, é vetado que os legisladores criem ou editem leis que a violem” 

(MIGLIORANZI; HABERMANN, 2017, p. 248). 

Diante dos excessos de tal previsão normativa, a Anamatra aprovou o enunciado 76, 

dispondo que os trabalhadores terceirizados têm direito a receber o mesmo salário dos 

trabalhadores contratados diretamente pela empresa, e a mera faculdade viola o princípio da 

dignidade humana e o princípio da isonomia dispostos na Constituição Federal.  

 É imperioso que se busque a melhoria das condições de pactuação e gestão do trabalho, 

de forma que se garanta aos trabalhadores uma vida minimamente digna e saudável, em 

conformidade com os preceitos constitucionais. 

A lei acrescenta o artigo 5°-A, definindo contratante como pessoa física ou jurídica, que 

celebra contrato com empresa de prestação de serviços, para quaisquer de suas atividades, 

inclusive sua atividade principal. Tal redação faz menção ao disposto no artigo 4°-A, 

demonstrando a preocupação do legislador em relação à possibilidade de prestação de serviço 

de qualquer atividade, inclusive a principal (DELGADO; DELGADO, 2017, p. 135).   

A legislação inova também ao dispor nos termos do artigo 5°-C que não pode a pessoa 

jurídica, cujos titulares ou sócios tenham prestado serviço à contratante na qualidade de 

empregado ou trabalhador sem vínculo empregatício, nos últimos 18 (dezoito) meses, 

permitindo apenas a prestação de serviços, em período inferior no caso dos sócios ou titulares 

serem aposentados. E, nos termos do artigo 5°-D, o empregado que for demitido, não poderá 

prestar serviços para esta mesma empresa na qualidade de empregado de empresa prestadora 
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de serviços antes do decurso de prazo de 18 (dezoito) meses, contados a partir da data de sua 

demissão. 

Tais previsões incentivam a pejotização. Segundo Georgenor de Sousa F. Filho (2017, 

p. 169), pejotizar é prática ilegal, pois frauda-se o contrato de trabalho para descaracterizar a 

relação de emprego existente, obrigando a criação de uma empresa como condição 

indispensável para prestação de serviço, que de regular só tem os procedimentos para a criação 

da sociedade. O trabalho pode ser prestado em qualquer atividade. Segundo Homero Batista 

Mateus da Silva (2017, p. 191):  

 

O artigo 5º C da Lei 6.019/74 autoriza a “pejotização” após 18 meses do fim do 

contrato de trabalho. A medida visa sonegar o vínculo de emprego e os direitos daí 

decorrentes. Ora, se um trabalhador pode prestar serviços ao antigo empregador como 

pessoa jurídica, mas não há alteração das condições fáticas, no modo e forma de 

executar o trabalho, lógica é a conclusão de fraude à legislação trabalhista.  

 

Pejotizar representa uma modalidade de contratação que se demite o empregado, 

recontratando-o para prestar serviços na condição de pessoa jurídica, ou seja, o empregado 

demitido tem que observar os critérios e prazos do dispositivo para que haja sua contratação. 

Tem por escopo burlar a norma trabalhista e descaracterizar a relação de emprego, uma vez que 

não ocorrem os recolhimentos para o FGTS, recolhimentos previdenciários para empregado e 

tributários para o empregador.  

Para os defensores da pejotização, o empregado opta por tal modalidade almejando 

supostos lucros. Muitas vezes, a tomadora já possui uma pessoa jurídica montada, devendo 

apenas o empregado assinar os documentos societários para sua contratação, ficando a 

administração dessa empresa a critério da tomadora.  

Tal condição configura fraude à legislação trabalhista, pois cria-se uma falsa empresa, 

mas a prestação de serviço continua ocorrendo de forma intelecto-pessoal, prestada por pessoa 

jurídica. Considerando que o artigo 3°, § único da Consolidações da Lei do Trabalho não 

distingue trabalho técnico, manual entre outros, ocorrendo o trabalho de forma pessoal, onerosa, 

subordinada, deve-se aplicar o princípio da primazia da realidade, pautando-se no contrato 

realidade, devendo haver o adimplemento de todos os haveres trabalhistas decorrentes do 

período contratual (FRANCO FILHO, 2017, p. 169).  

Homero Batista Mateus da Silva (2017, p. 191) dispõe que a proposta do legislador é 

que a pejotização se propague apenas 18 meses depois da extinção do contrato de trabalho, nos 

termos da lei. Todavia, não significa que sua aplicação após 18 meses seja lícita ou genuína, 

podendo haver fraude e acarretar em vínculo de emprego.  
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E ainda, segundo o autor, a figura do aposentado pejotizado, nos termos finais do artigo 

5°-C, contraria “[...] o discurso da reforma da previdência por necessidade de arrecadação”, e 

decisão do Supremo Tribunal Federal com tese de repercussão geral, de que os aposentados 

podem voltar ao mercado de trabalho e devem contribuir em solidariedade com os demais, 

mesmo que esse trabalho não lhe proporcione uma nova aposentadoria, tão pouco a revisão do 

benefício. 

Incentivar a contratação de aposentados mediante a constituição de pessoa jurídica para 

burlar a legislação previdenciária é conduta contrária aos ideais dispostos na reforma 

previdenciária, tão discutida e almejada pelo congresso.   

A disposição em questão é contrária ao ordenamento jurídico vigente, logo não pode ser 

considerada lícita. Nada é ilícito e lícito ao mesmo tempo. Não se pode proibir a terceirização 

irrestrita e autoriza-la concomitantemente. Segundo Jorge Luís Souto Maior (2017, web), “[...] 

o ordenamento não pode estabelecer um padrão jurídico e, em paralelo, criar outro padrão 

contraposto ao primeiro”. 

Assim, uma vez que a ordem jurídica estabeleceu a relação de emprego como regra geral 

entre capital e trabalho, uma nova lei não pode permitir que a relação de trabalho se paute em 

um ajuste de vontades, permitindo a contratação de entes interpostos, com o consequente 

afastamento do capital.  

A terceirização disposta na Lei n° 13.467/17 contraria princípios importantes do 

ordenamento jurídico brasileiro, em flagrante desrespeito à dignidade da pessoa humana, valor 

social do trabalho e da livre iniciativa. A empresa deve, em tempos de crise se adequar ao 

mercado, e não reduzir os direitos dos trabalhadores visando aumentar seus lucros e resultados. 

O mesmo não pode ter seus direitos e garantias subtraídos face aos interesses do capital.   
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4 TERCEIRIZAÇÃO IRRESTRITA: O DESVIRTUAMENTO DA TERCEIRIZAÇÃO 

(SUPERPRECARIZAÇÃO) E A OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DO 

TRABALHADOR  

 

As condições de trabalho dos terceirizados nos dias atuais estão sujeitas às mesmas 

condições degradantes de trabalho já reiteradas ao longo da história. Seja pela escravidão, na 

antiguidade, ou 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, nos moldes como vem ocorrendo, promove não apenas a redução de 

direitos, mas por vezes, sua completa supressão, precarizando-os.   

 

4.1 DO DESVIRTUAMENTO DA TERCEIRIZAÇÃO (SUPER PRECARIZAÇÃO) E A 

OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DO TRABALHADOR  

 

A terceirização está disposta no ordenamento jurídico brasileiro nos termos da Súmula 

n° 331 do Tribunal Superior do Trabalho, que torna ilegal a contratação mediante empresa 

interposta, formando-se o vínculo com o tomador, exceto nos contratos de trabalho temporário 

e na contratação de serviços de conservação, limpeza e segurança, especializados e voltados a 

atividades-meio do tomador (BRAGHINI, 2017, p. 147). A Lei n° 13.467/17 permite a 

terceirização irrestrita alterando a Súmula para pior, em total prejuízo ao trabalhador.  

A mesma é permitida na atividade-meio, em casos específicos discriminados na 

Súmula n° 331, todavia, da forma como vem sendo aplicada, já provoca inúmeros desvios, 

chegando à terceirização ilícita. Esse é o ponto crucial para distinguir a presença da 

precarização ou mera contratação de mão de obra terceirizada (SILVA, 2008), pois, se mal 

aplicada, a terceirização precariza e submete os trabalhadores a péssimas condições.  

No entanto, a terceirização não alcançou tais expectativas, passando a ser aplicada de 

modo predatório, acarretando na mitigação dos direitos dos empregados e na precarização das 

condições de trabalho, reduzindo o trabalhador a coisas, com redução dos salários, 

contribuições sindicais, previdenciárias, entre outras. Assim, o desvirtuamento da flexibilização 

no ambiente de trabalho terceirizado acarreta a consequente precarização e danos aos direitos 

da personalidade, contrariando as disposições do ordenamento jurídico vigente (SILVA, 

BERNADINELI, 2017, p. 17).  
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Se por um lado as empresas são, supostamente capazes de economizar com os 

encargos e assim tornarem-se mais competitivas e enxutas, por outro lado, alerta-se 

para o fato de que essa mesma economia implica a mitigação dos direitos trabalhistas, 

em clara afronta aos princípios da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas e da 

valorização do trabalho humano, preconizados na Constituição Federal de 1988 

(MIRAGLIA, 2008, p. 126).  

 

Nesse contexto, face ao desvirtuamento da aplicação do instituto, a terceirização 

disposta nos termos da Súmula n° 331 já é extremamente prejudicial à classe trabalhadora, 

sujeitando os trabalhadores a péssimas condições de trabalho, acidentes, doenças, mortes, 

salários inferiores, discriminação no meio ambiente de trabalho, entre outros.  

A terceirização representa, portanto, a possibilidade de precarização do contrato e das 

condições de trabalho, mitigando os direitos dos trabalhadores. Precarizar significa tornar algo 

incerto, ruim, reduzindo os direitos e garantias dos trabalhadores diante de uma necessária 

flexibilização econômica que não se sustenta. Precariedade se insere num modo de dominação 

que sujeita os trabalhadores a aceitarem a submissão, a exploração, diante da insegurança de 

oportunidades de emprego (BOURDIEU, 1998, p. 124).  

Noêmia Lazzareschi (2015, p. 65) conceitua a precarização das condições de trabalho 

como: 

 

(...) expressão utilizada para demonstrar o agravamento da situação dos 

trabalhadores no mercado de trabalho, agora muito mais estreito e exigente devido 

à restruturação produtiva, cuja lógica organizacional se fundamenta na redução dos 

custos da produção com a introdução da mais sofisticada tecnologia e, em 

decorrência, com a redução de postos de trabalho e com a intensificação de relações 

de trabalho intermitentes, como, por exemplo, o trabalho terceirizado e o contrato 

temporário de trabalho, que impedem o pleno acesso dos trabalhadores aos 

benefícios sociais previstos pela Consolidação de Leis do Trabalho (CLT), formas 

de contratação de trabalho que chamam a atenção não por sua novidade, mas por 

sua dimensão e na falta de perspectiva de sua reversão. 

 

Para Giovanni Alves (2013, p. 85), “a precarização do trabalho seria entendida como 

o desmonte de formas reguladas de exploração da força de trabalho como mercadoria”. 

Segundo o autor, o capitalismo flexível com novas forma de contratação salarial, 

desregulamentação da jornada de trabalho e estabelecimento de salários no modelo flexível, 

são formas de precarização da força de trabalho, uma vez que o homem vende sua força de 

trabalho como mercadoria.  

Nesse contexto, considera-se os trabalhadores terceirizados como precarizados 

porque: 

 

[...] não terão a mesma oportunidade de adquirir competências profissionais, pois a 

tecnologia com a qual trabalham não é de última geração; não terão oportunidades 

de ascensão profissional porque normalmente essas empresas são de pequeno ou 
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médio porte e nela não existe quadro de carreira; sentem-se mais inseguros dada a 

fragilidade econômica e financeira que as caracteriza, dependentes que são das 

grandes empresas tomadoras de seus serviços; não tem  acesso a alguns importantes 

benefícios concedidos pelas grandes empresas, tais como restaurante, convenio 

saúde, fundo de pensão, etc., além é claro, de os salários serem muito inferiores 

àqueles que executam a mesma função em empresas não terceirizadas 

(LAZZARESCHI, 2015).  

 

Inúmeras formas de precarização podem ocorrer, sejam elas no contrato de trabalho, nas 

condições ajustadas ou nas condutas empresariais, por exemplo, quando há redução da 

remuneração, de benefícios, de garantias, aumento de acidentes e doenças decorrentes do 

trabalho, maior rotatividade de trabalhadores, assédio moral, falta de representação sindical, 

entre outros. 

A terceirização representa uma possibilidade de precarização uma vez que não assegura 

ao trabalhador direitos mínimos, como salários equivalentes aos dos trabalhadores contratados 

diretamente, a representação sindical resta prejudicada uma vez que inúmeros terceirizados 

estarão ligados a diversos sindicatos, acarretando a pulverização sindical, sobrecarga da 

previdência social, ausência de férias, de segurança, de saúde, promove a supressão dos direitos 

sociais, com a superexploração das forças de trabalho face ao total desrespeito com os direitos 

personalíssimos do trabalhador.  

A terceirização ampla e irrestrita disposta na Lei n° 13.467/17, agravará ainda mais essa 

situação, superprecarizando-as, tornando a prática predatória. Tal previsão vem socorrer o 

capitalismo e os meios de produção, ferindo a dignidade humana do trabalhador e promovendo 

a precarização das condições de trabalho e o retrocesso social dos valores do trabalho duramente 

conquistados. 

A redução de custos, por via de exploração de trabalho em condições e relações 

precárias, em detrimento da lei, ofende os direitos de personalidade do trabalhador, como 

saúde, segurança, retirando dos mesmos o mínimo existencial, sujeitando-os a péssimas 

condições de trabalho.  

Segundo o Dieese (2017, web), em 2014, existiam 12,5 milhões de trabalhadores 

terceirizados no Brasil. Com a regulamentação da terceirização permanente de forma irrestrita, 

esse número aumentará vertiginosamente, de modo que as mesmas passarão a ser aplicadas em 

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 essa terceirização permanente de forma irrestrita.  
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É importante levar em conta, além dos efeitos nefastos da terceirização na vida dos 

trabalhadores, os efeitos negativos da terceirização irrestrita para os próprios tomadores, 

defensores assíduos da regulamentação do instituto.  

Imagine uma empresa oca, que terceiriza todos os serviços, atividade-meio e atividade-

fim, tendo inúmeros prestadores, dos mais diversos ramos em seu quadro de prestadores de 

serviços para produção de seu produto final, filiadas aos mais diversos sindicatos, como ficaria 

a empresa tomadora caso a mesma enfrente diversas greves de suas prestadoras? Como poderia 

a empresa tomadora se defender enquanto uma empresa oca que terceiriza todas as suas 

atividades? A empresa tomadora perde o domínio de sua cadeia produtiva e, diante da 

pulverização sindical promovida pela terceirização, a mesma fica ao alvedrio do resultado das 

negociações com os mais diversos sindicatos.  

E ainda, considerando a empresa tomadora, oca, que terceiriza todas as suas atividades 

desde a produção até a venda do produto, importante salientar que a mesma perde sua 

especialidade e o controle da produção, de modo que ela se torna a empresa secundária, seguida 

pelas principais que, de fato, promovem a produção do produto. E se uma dessas prestadoras 

que produz o produto final, logo, especialista em sua produção, decide se tornar uma 

concorrente dessa tomadora, colocando seus produtos no mercado, como por exemplo no ramo 

da industrial têxtil e/ou automobilística, o tomador se torna um mero administrador de 

empresas, perdendo o controle do seu negócio?  

Claro que tais conjunturas não aparecerão a curto prazo. Os efeitos nefastos da 

terceirização irrestrita surgirão a longo prazo. A empresa interposta/prestadora precisa obter 

lucro e reduzir os custos e quem paga a conta é o trabalhador (CASTRO, 2014, p. 118). 

O que gera empregos é o desenvolvimento econômico. Necessário que haja então uma 

compensação entre trabalho e capital e o consequente sopesamento de interesses para que um 

complemente o outro. A redução e a precarização dos direitos dos trabalhadores não devem ser 

utilizadas como trampolim para o progresso econômico.  

As possibilidades de flexibilização em tempos de crise devem ser aplicadas com atenção 

ao princípio da isonomia, do valor social do trabalho e da dignidade humana. A regulamentação 

da terceirização voltada à atividade-fim irá superprecarizar ainda mais essas condições.   

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. Os direitos dos 
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trabalhadores não têm culpa da crise econômica, mas a alta carga tributária que pesa sobre o 

empregador e a má administração, sim.   

A flexibilização dos direitos trabalhistas promove a desregulamentação de direitos dos 

trabalhadores em favor do capital, da redução de custos dos empresários, retirando direitos e 

garantias fundamentais constitucionalmente garantidas.   

Assim, a terceirização atualmente sumulada, nos moldes como ocorre, já promove a 

precarização das condições de trabalho, fragmenta direitos e piora as condições de trabalho, 

uma vez que “o processo de terceirização se realiza sob o comando do capital, precarizando a 

força de trabalho e otimizando as forças produtivas” (DELGADO, 2015, p. 167, a).  

Referido instituto ocasiona a diminuição de empregos formais, em que o vínculo se 

forma direto com a empresa, promovendo o surgimento de pequenas e médias empresas, que 

se utilizam de subcontratação de mão de obra, em todos os setores da economia, estimulando 

ainda a alta rotação de mão de obra (DELGADO, 2015, p. 167, a).  

Jorge Souto Maior preconiza que a terceirização sumulada busca organizar a forma de 

exploração do trabalho de modo que gere cada vez mais lucro, promovendo o “comércio de 

gente” face à opressão promovida pelas relações capitalistas (SOUTO MAIOR, 2015, web). 

Segundo Grijalbo Fernandes Coutinho (2015, p. 140), não existe simetria entre os 

trabalhadores que possuem contratos diretos e os terceirizados, atingindo inúmeros setores do 

mercado, imersos na superexploração do trabalho.  

Da mesma forma, para Fábio Ribeiro da Rocha “flagrante é o objetivo do legislador em 

desvirtuar a aplicação dos preceitos trabalhistas, com o nítido propósito de precarizar ainda 

mais a mão de obra no Brasil, reduzindo os custos e despesas na contratação direta de 

empregados” (ROCHA, 2016, p 107).  

A regulamentação da terceirização para todos os setores da empresa tornará a empresa 

uma mera exploradora de mão de obra, sem bens ou recursos financeiros suficientes para 

arcarem com as possíveis custas de uma demanda judicial, seja por inadimplência ou 

indenização por acidente e doenças.  

 

Os dados concretos são inquestionáveis: os terceirizados recebem salários mais baixos 

que os demais trabalhadores; são alvo de um número bem mais elevado de acidentes 

do trabalho; são vítimas de segregação no ambiente de trabalho, sendo, 

consequentemente, alvo do assédio moral provocado pela invisibilidade e pela forma 

descartável como são tratados; constituem a maioria dos trabalhadores resgatados na 

condição de trabalho análogo ao escravo; são literalmente jogados de um local de 

trabalho para outro sem qualquer previsibilidade ou critério; têm constantemente 

alterado o seu horário de trabalho; não recebem direitos básicos e encontram grandes 

entraves para cobrar esses direitos, seja pela dificuldade da ação coletiva, seja pelos 

problemas de ordem processual criados pelo número excessivo de tomadores de 
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serviço ou pela própria precariedade econômica da maioria das empresas de prestação 

de serviços (SOUTO MAIOR; et. al., 2014, web). 

 

Tal instituto possibilita o aumento da exploração, reduzindo o trabalhador a “coisa”, a 

“objeto”, exposto a péssimas condições de trabalho, uma vez que não garante isonomia salarial, 

a representação sindical fica prejudicada, pulverizada, sujeitando os trabalhadores a acidentes 

e doenças ocupacionais, entre outros. Tais condutas ferem diretamente a dignidade humana do 

trabalhador, o valor social do trabalho, sendo contrário ao Estado de bem-estar social, 

promovendo o processo de segregação e discriminação dos trabalhadores, sendo o mesmo 

tratado como mera peça de mercado, descartável.   

A terceirização irrestrita colide com os compromissos de proteção à cidadania, à 

dignidade da pessoa humana e aos valores sociais do trabalho dispostos no artigo 1º e 2° da 

Constituição Federal, que estabelece como objetivos fundamentais da República construir uma 

sociedade livre, justa e solidária, bem como erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais, devendo a mesma ser rechaçada face aos prejuízos que irá 

causar. 

O trabalhador deve ser protegido nas relações contratuais, para que não haja 

disparidades em seu contrato de trabalho, objetivando a promoção das necessidades 

fundamentais do ser humano. A conjuntura econômica promove agressões aos trabalhadores, 

aos contratos de trabalho e aos institutos jurídicos, embora o princípio da proteção e do valor 

social do trabalho objetivem uma sociedade justa e solidária.  

O ordenamento jurídico brasileiro preconiza que o trabalho é essencial ao homem, como 

garantidor da melhoria de sua condição social, devendo o Estado possibilitar sua promoção, 

meio ambiente saudável, seguro e equilibrado, que lhe garantam as condições mínimas de 

trabalho digno. O homem deve ser sujeito da proteção e não objeto econômico. 

Os interesses econômicos desmedidos se sobrepõem aos direitos sociais históricos. O 

que se busca com a terceirização irrestrita não é meramente o conceito de atividade fim e 

atividade meio, face às possíveis permissões de contratação de mão de obra, mas sim, colocar 

em cheque 200 anos de história do Direito do Trabalho, assentando em risco o equilíbrio entre 

o valor social do trabalho e a livre iniciativa, fundamento da República.   

Não se pode deixar que isso ocorra. Se algo tem que ser alterado, certamente, não é a 

deformação dos direitos dos trabalhadores, mas a alta carga tributária incidente sobre os 

empregadores, bem como, tem que se melhorar a gestão dos tributos pagos pelos contribuintes.  
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A dignidade e o trabalho são elementos essenciais da vida humana, anteriores ao direito, 

de modo que o trabalho promove a dignidade, garantindo ao homem condições dignas de 

sobrevivência.   

 

Não há duvidas quanto à imprescritibilidade da proteção aos direitos de personalidade 

à pessoa humana, especialmente em sua relação com o meio ambiente de trabalho, o 

qual cada vez mais vem se apresentando como local de rotineiras ofensas, assédio 

moral, assédio sexual, exploração de mão de obra etc., que não respeitam o 

trabalhador (SILVA, BERNADINELI, 2017, p. 17).  

 

O trabalho é um direito de todo ser humano e os excessos cometidos contra ele, devem 

rechaçados. Flaviana Rampazzo Soares (2009, p. 37) preconiza nesse sentido que,  

 

Os interesses ligados à existência da pessoa estão intimamente relacionados aos 

direitos fundamentais, e, consequentemente, aos direitos de personalidade. Da ampla 

tutela dos mesmos, resulta a valorização de todas as atividades que a pessoa realiza, 

ou pode realizar, pois tais atividades são capazes de fazer com que o indivíduo atinja 

a felicidade, exercendo, plenamente, todas as suas faculdades físicas e psíquicas, e a 

felicidade é, em última análise, a razão de ser da existência humana. 

 

Nesse sentido, os direitos de personalidade do trabalhador devem ser tutelados, uma vez 

que a flexibilização legislativa promove ataques aos institutos jurídicos trabalhistas e sua 

consequente degradação e desregulamentação, objetivando uma suposta adequação ao mercado 

econômico, cada vez mais seletivo e competitivo, que prioriza a produção e o lucro, em 

detrimento das vidas humanas.  

Como resultado tem-se a desregulamentação de direitos duramente conquistados ao 

longo de décadas, precarizando cada vez mais as condições de trabalho, sujeitando os 

trabalhadores a jornadas excessivas, sem férias, sem o descanso semanal, sem a convivência 

familiar, em flagrante desrespeito ao princípio da dignidade humana e ao princípio da proteção.  

É necessário que haja a proteção dos direitos de personalidade dos trabalhadores, uma 

vez que a conduta patronal ocasiona danos de natureza extrapatrimonial, que afetam o equilíbrio 

da pessoa e sua dignidade, sendo privados de direitos básicos que garantem o desenvolvimento 

e gozo de uma vida digna e saudável, pois as estatísticas demonstram que o numero de acidentes 

nas empresas terceirizadas é maior do que as que não praticam a terceirização como se verá 

adiante.  

Nesse contexto, a definição de trabalho digno tem sido discutida uma vez que as 

mudanças suscitadas pela globalização, acarretaram transformações nos meios e modo de 

produção, no mercado e consequentemente, nas formas de trabalho. As empresas se adequam 
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às transformações ocorridas, flexibilizando-se, para se adaptar a uma realidade de custo mínimo 

na persecução do lucro máximo (GOLDSCHMIDT, 2009, p. 125). 

Assim, a crescente flexibilização acarreta na consequente terceirização das atividades, 

e promove a precarização das relações de trabalho, reduzindo o rigorismo do contrato de 

trabalho e promovendo o arrefecimento dos direitos do trabalhador. Mediante evidentes 

retrocessos sociais, a terceirização da atividade-fim elimina direitos humanos assegurados no 

ordenamento jurídico, trazendo resultados desastrosos para a classe trabalhadora, suscitando 

discussão em relação à “questão do trabalho digno e sua delimitação” (BELTRAMELLI NETO, 

2008, p. 66).  

Promove-se a reinvindicação de um tratamento legal menos rígido na relação laboral, 

desregulamentação dos direitos, que priorize o lucro. A flexibilização significa tornar menos 

rígido, surge para atenuar os rigorismos, assim como no âmbito do direito laboral “nasce a partir 

da necessidade, segundo quem emprega, de tornar menos rígidas as disciplinas legais, de modo 

que possam ser contempladas as peculiaridades de cada empreendimento” (BELTRAMELLI 

NETO, 2008, p. 48). 

Dessa forma, a terceirização surge sob a égide da falsa flexibilização, no suposto intuito 

de “não promover a extinção de postos de trabalhos, mas desmancha o arranjo de proteção dos 

direitos sociais” (GOLDSCHMIDT, 2009, p. 127).  

Assim, a pretendida terceirização nas atividades-fim amplia, de forma generalizada, essa 

precarização da condição humana do trabalhador (SOUTO MAIOR, 2015, web). A 

precariedade salarial presente na terceirização é absoluta, a discriminação moral está presente 

no ambiente de trabalho, seja ele, interno ou externo, altos índices de acidentes, doenças e 

mortes no trabalho, os trabalhadores estão sujeitos a jornadas mais longas, a alta rotatividade, 

a pulverização sindical, como serão analisados a seguir.  

 

4.1.1 Precariedade salarial e Pulverização sindical 

 

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. Isso ocorre porque a terceirização se pauta em uma relação trilateral, composta 

por pequenas empresas que gravitam em torno das grandes empresas, fornecendo mão de obra 

com o intuito de melhorar a qualidade dos produtos e a competitividade.  

No entanto, a prática se pauta em um rol de subcontratações, com a consequente 

redução dos salários dos trabalhadores. Assim, não havendo legislação que regulamente a 
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isonomia salarial dos terceirizados e dos diretamente contratados, bem como, entendimento 

doutrinário que assegure aos trabalhadores terceirizados isonomia salarial, os mesmos recebem 

salários inferiores.  

Segundo o Dieese (2017, web),  

 

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.   

 

Uma vez que o ordenamento jurídico assegura ao trabalhador o mínimo existencial 

objetivando asseverar uma existência digna, se faz necessário garantir aos trabalhadores 

terceirizados o mesmo salário oferecido aos trabalhadores contratados diretamente pela 

tomadora e na mesma função, ou regulamentar um salário mínimo que confira ao trabalhador 

terceirizado uma existência digna (SILVA, 2015, p. 75). Todavia, isso não ocorre.  

A Súmula n° 331 não regulamenta a necessária isonomia salarial entre os trabalhadores 

terceirizados, assim como a Lei 13.467/17, em vigor a partir de novembro de 2017, também 

não dispõe tal previsão normativa, não estabelece, portanto, limites a sua aplicação, 

permanecendo o trabalhador sujeito às facetas do capital.  

Os trabalhadores terceirizados estão sujeitos à precariedade salarial extrema, passando 

a ser a força motriz da mais-valia e do lucro. A grande massa trabalhadora terceirizada trabalha 

sem registro formal, sujeita à precariedade salarial extrema.  

Grijalbo Fernandes Coutinho (2015, p. 119), dispõe que: 

 

Da superexploração da força de trabalho resultam duas formas clássicas de 

precaridade salarial: a extrema, aquela na qual a massa proletária mais frágil não tem 

acesso direto aos direitos trabalhistas previstos na Constituição e legislação ordinária 

(CLT) [...], e a regulada que abrange os trabalhadores cujos contratos de trabalho 

regulados formalmente pela CLT lhes permite desfrutar das garantias ali previstas e 

também na Constituição Federal [...]. 

È imprescindível destacar que parte considerável dos trabalhadores terceirizados no 

Brasil encontra-se no mercado informal, laborando para pequenas empresas 

subcontratado por conglomerados econômicos, quando não executando suas 

atividades laborativas por intermédio de falsos contratos autônomos de natureza civil 

(PJ´s, pejotização, arremedos de cooperativas, etc.) formalmente celebrados com 

pessoas jurídicas de variadas magnitudes econômicas. A exponencial massa 

trabalhadora terceirizada sem registro formal trabalhista, portanto, integra o conjunto 

mais geral de pessoas residentes no Brasil alcançadas pela precariedade salarial 

extrema. 

 

Jorge Luiz Souto Maior, Graça Druck e Lincoln Secco (2014, web) afirmam que os 

salários percebidos pelos terceirizados são muito baixos se comparados aos trabalhadores que 
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exercem a mesma função contratados diretamente pela empresa contratante, sofrem mais 

acidentes de trabalho ante à ausência de fiscalização, são vítimas de assédio moral, são vistos 

como descartáveis, considerando que os mesmos não têm vínculo com a contratante, podendo 

ser substituídos a qualquer momento, jogados de um local para o outro sem nenhum critério, 

muitas vezes não recebem direitos básicos e encontram entraves para cobrar esses direitos. 

 

A assimetria remuneratória integra o cotidiano da precariedade laboral vigente entre 

os trabalhadores terceirizados no Brasil, alcançando indistintamente bancários, 

petroleiros, metalúrgicos, obreiros da construção civil e tantos outros segmentos 

profissionais imersos na superexploração do trabalho (...) (COUTINHO, 2015, p. 

140).  

 

É veementemente necessária que seja assegurada a isonomia aos trabalhadores 

terceirizados, não apenas a salarial, mas todos os benefícios dos trabalhadores diretamente 

contratados, já que “[...] a isonomia não deve se deter na questão dos salários. Num contexto 

em que parcelas de natureza salarial cada vez mais se desalarizam, será preciso estender aos 

terceirizados os benefícios concedidos aos empregados da tomadora, desde que compatíveis” 

(VIANA, 2017, p. 96). é importante garantir aos terceirizados o salário assegurado aos 

trabalhadores comuns, respeitando o piso da categoria, reajustes, negociações, entre outros.  

A informalidade também assombra trabalhadores terceirizados. Muitos trabalhadores 

vivem na escuridão, sem o devido registro de seu contrato de trabalho em CTPS, são invisíveis 

nas fábricas, não possuem acesso aos direitos socialmente assegurados, tão pouco 

representatividade sindical de sua real categoria, são invisíveis aos órgãos sociais de 

fiscalização que aguardam provocação. Dessa forma, existem três tipos de informalidades:  

 

A primeira é aquela concernente à informalidade clássica resultante da falta de registro 

do contrato de emprego por qualquer uma das empresas beneficiárias da prestação 

laboral desenvolvida pelo trabalhador. A segunda informalidade, em um nível 

intermediário, decorre da ausência de anotação da CTPS do empregado por quem, de 

fato e de direito, é a empregadora da referida relação jurídica. Configura a 

informalidade o fato de o trabalhador terceirizado, mesmo com sua relação jurídico-

laboral formalizada com a empresa terceira, ser impedido de ter acesso aos direitos 

sociais próprios da sua legítima categoria profissional, especialmente aqueles 

negociados coletivamente pelas entidades sindicas representativas de empregados e 

patrões (COUTINHO, 2015, p. 120).   

 

Paralelo a isso, a terceirização promove o enfraquecimento sindical, fragmenta a cadeia 

produtiva e, como consequência, as organizações sindicais obreiras.  

 

De todas as medidas antes indicadas, nenhuma delas causou tanto impacto nas 

relações de trabalho como a terceirização (subcontratação) criada para fragmentar a 

cadeia produtiva, espatifando, por via de consequência, as organizações sindicais 
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obreiras e pulverizando os trabalhadores, a ponto de algumas vezes eles sequer se 

reconhecerem como integrantes de um mesmo grupo social identificado pela matriz 

do trabalho explorado e estranhado (COUTINHO, 2015, p. 143). 

 

Uma vez que uma empresa terá todos os seus trabalhadores terceirizados e enquadrados 

nos mais diversos sindicatos, isso reduzirá sua capacidade de organização. Os trabalhadores 

terceirizados não têm 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 diretos com a empresa tomadora, são 

inseridos no sindicato da empresa prestadora, ainda que em ramo diverso desta (COUTINHO, 

2015, p. 122).   

Como resultado, tem-se a pulverização e o enfraquecimento sindical, uma vez que os 

trabalhadores terceirizados serão representados por sindicatos diversos. Os próprios sindicatos 

principais, por vezes, ignoram os terceirizados, imersos em uma precariedade salarial absoluta, 

representam mão de obra precária, mansa e barata. sem capacidade de representação, sendo que 

“[...] tal processo dificulta a filiação, organização e militância sindical dos trabalhadores 

terceirizados, por estar eles pulverizados em diversas empresas prestadoras de serviços” 

(DELGADO, 2015, p. 168, a).  

Grijalbo Fernandes Coutinho (2015, p. 149) dispõe que a terceirização fragmenta a 

cadeia produtiva e prejudica, “espatifando” as organizações sindicais e “pulverizando” os 

trabalhadores. As próprias negociações coletivas não comtemplam os trabalhadores 

terceirizados.  

 

A maioria das convenções e acordos coletivos de trabalho limita-se a declarar que as 

empresas primeiras podem realizar subcontratação de pessoas jurídicas locadoras de 

mão de obra (terceirização), sem nenhuma menção aos empregados das prestadoras 

de serviços, muito menos aos seus direitos coletivos ajustados pelas representações 

do capital e do trabalho (COUTINHO, 2015, p. 149).  

 

O mundo dos trabalhadores terceirizados é o da discriminação salarial e sindical, 

expostos a situações vexatórias no decorrer do contrato de trabalho.  

A terceirização irrestrita agrava ainda mais tal situação. Nos casos em que ocorra a 

terceirização irrestrita, possuindo a tomadora apenas trabalhadores terceirizados, estes serão 

enquadrados nas mais diversas categorias sindicais. Caso ocorra greve de algumas prestadoras, 

como conciliar interesses dos mais diversos sindicatos?  

Além da alta rotatividade, os terceirizados estão sujeitos a altos índices de inadimplência 

no contrato de trabalho e atrasos nos salários. A responsabilidade nos termos da Súmula 331 é 

subsidiária, quando inadimplidas as verbas oriundas do contrato de trabalho. Todavia, os 
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trabalhadores terceirizados são demitidos sem perceber os haveres rescisórios e salário do 

último mês, tendo que pleiteá-los na justiça. Além disso, muitas empresas terceirizadas se 

tratam de empresas ocas, sem patrimônio executável capaz de adimplir a dívida, dando ensejo 

a inúmeras e longas demandas judicias objetivando a condenação da tomadora ao pagamento 

da dívida.  

Tal fato configura dano ao trabalhador, uma vez que o mesmo se vê sem emprego, sem 

perceber seus haveres rescisórios e salário, atingindo sua dignidade, pois o mesmo não tem 

condições de arcar com suas necessidades financeiras, face à inadimplência que lhe foi imposta.   

Quem deve suportar os riscos da atividade é o empregador. Logo, deve arcar com os 

prejuízos, mesmo repassando a terceiros determinados serviços. Dessa forma, a terceirização 

não deve ser utilizada como meio para se eximir dos encargos trabalhistas, os trabalhadores 

devem ser protegidos diante da incerteza gerada pela gestão de pessoas.  

 

4.1.2 Jornadas de trabalho exaustivas, acidentes e doenças ocupacionais 

 

As jornadas de trabalho dos terceirizados são mais longas. Segundo dados do Dieese 

(2017) “Em relação à 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”. Essa jornada elastecida contribui para a 

ocorrência de acidentes de trabalho, uma vez que o trabalhador em longas jornadas chega à 

estafa, perdendo sua capacidade de concentração.  

Ainda há que se levar em consideração que o número de acidentes de trabalho, no Brasil, 

com os trabalhadores terceirizados, é muito maior se comparado aos trabalhadores efetivamente 

contratados, gerando prejuízos para os mesmos, para a Sistema Único de Saúde e para 

Previdência Social, que sofrerá danos em razão da redução global de recolhimentos mensais, 

fruto de um projeto incoerente.   

A não observância das condições de higiene, saúde e segurança do local de trabalho 

aumentam os números de acidentes de trabalho, de doenças decorrentes do trabalho e, até 

mesmo, o número de mortes. 

 

Quanto às instalações das empresas terceirizadas, o que se percebe é que geralmente 

elas não possuem as mesmas condições e segurança e higiene, em comparação às 

empresas tomadoras de serviços, o que propicia uma maior degradação do ambiente 

de trabalho, sendo um facilitador para a ocorrência de acidentes de trabalho 

(DELGADO, op. Cit. p. 167, a). 
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Segundo Grijalbo Fernandes Coutinho (2015, p. 174 et. seq.), a acidentalidade ocorre 

em todos os setores, todavia as pesquisas e estatísticas dificilmente levam em conta os 

terceirizados. Mas nas áreas relacionadas ao setor elétrico, petroquímico, especificamente a 

Petrobrás, e da construção civil é possível verificar um apanhado geral. 

De acordo com o autor, no setor elétrico em 2012, “para 9 acidentes entre trabalhadores 

próprios morreram 58 terceirizados”, sendo elevadíssimo o índice de morte de terceirizados no 

setor elétrico brasileiro. Ainda segundo o autor, em determinado ano para cada trabalhador 

próprio, são 6 terceirizados mortos no setor elétrico (COUTINHO, 2015, p. 189-193). Paralelo 

a isso, há os graves acidentes, que deixam inúmeros sequelados, que perdem partes do corpo, 

que perdem sua capacidade laborativa e passam a depender da previdência social. 

 

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).  

 

Sérgio Pinto Martins (2014, p. 35) também explica 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 à vida do trabalhador.   

O número de acidentes que ocorrem na Petrobrás e no setor da construção civil também 

assustam. Grijalbo Fernandes Coutinho (2015, p. 203-204) destaca que, entre 1995 e 2013, os 

terceirizados da Petrobrás passaram de 29.000 para 360.180, contra 86.108 empregados 

diretamente contratados. A taxa de mortalidade nesse período é de 7,23 terceirizado para cada 

contratado. Os níveis de acidentes fatais são estarrecedores e no ambiente de trabalho se verifica 

“discriminação, humilhação, assédio moral, precariedade laboral absoluta e altos índices de 

acidentes de trabalho de enorme gravidade” (COUTINHO, 2015, p. 206). 

Da mesma forma ocorre com a construção civil. As grandes empresas se utilizam da 

terceirização de serviços para construção de grandes obras como ocorreu na copa do mundo, de 

acordo com Souto Maior (2015) que, ao mencionar uma matéria de jornal que informa sobre as 

condições de trabalho encontradas numa dessas obras, mencionou que se tal obra não fosse para 

a copa, o Ministério Público do Trabalho faria uma denúncia e interditaria a mesma. Inúmeras 

empreiteiras como a Odebrecht, a Andrade Gutierrez, contrataram trabalhadores terceirizados 

para execução de obras que tiveram várias vítimas, como a arena do Corinthians (Itaquerão), 
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arena Amazônia, Arena Pantanal, Estádio Mané Garrincha, em Brasília, mas nada foi divulgado 

na mídia (COUTINHO, 2015, p. 211-212).  

O direito do trabalho deve ser entendido como o trabalho em condições decentes, 

valorizando sua função social e a dignidade humana. Todavia, ao lado da extrema precariedade 

salarial, os trabalhadores terceirizados estão sujeitos ao trabalho em condições degradantes, 

análogas à escravidão (ROESLER, 2014, p. 127). 

A sujeição do trabalhador terceirizado a altos índices de acidentes de trabalho promove 

danos ao projeto de vida, pois impossibilita que o mesmo continue trabalhando, privando-o de 

alcançar suas metas e objetivos e realizar seus projetos de vida.  

 

4.1.3 Trabalho escravo, assédio-moral e alta rotatividade 

 

Da mesma forma, o trabalho pode ser degradante ou ocorrer em condições precárias, 

submetendo o trabalhador a condições análogas de escravidão “[...] as precárias habitações, 

as péssimas condições de trabalho e de higiene e a chamada “servidão por dívidas” constituem 

formas contemporâneas de trabalho forçado” (ROESLER, 2014, p. 127). Tal modalidade é 

comum na terceirização, privando o trabalhador de sua liberdade. 

O trabalho escravo não ocorre nos moldes da antiguidade, em que o trabalhador era 

acorrentado, chicoteado, mas sujeita o trabalhador a serviços forçados, submisso à extrema 

precariedade, sem carteira assinada, sem instalações decentes de trabalho, de moradia, sem 

alimentação, sem repouso, sem perceber sequer o salário (COUTINHO, 2015. p. 152).  

 

Na esfera do direito do trabalho, o dano existencial também pode estar presente 

quando se constata o trabalho em condições degradantes ou análoga a de “escravo”, 

no qual o empregador coage o empregado a realizar tarefas em condições 

subumanas, no tocante ao horário, às condições de higiene, de alimentação e 

habitação, sem contraprestação pecuniária, ou criando artifícios para que a 

remuneração seja consumida – tal como ocorre com a caderneta em mercado de 

propriedade do próprio empregador ou de pessoa a ele relacionada (SOARES, 2009, 

p. 75). 

 

Tais condições promovem danos ao trabalhador, que se vê impossibilitado de 

promover seu desenvolvimento pessoal e profissional, com perda da qualidade de vida. Desse 

modo, estando o trabalhador sujeito a uma das condições de trabalho degradante já é 

suficiente para configurar o trabalho escravo. 

Segundo Grijalbo Fernandes Coutinho (2015, p. 153), “Contabilizando apenas os 

casos oficialmente registrados entre 1995 e 2012, foram encontradas quase quarenta mil 
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pessoas trabalhando em condições análogas às de escravos no Brasil”. Ainda segundo o autor, 

o trabalho escravo contemporâneo está presente em destaque na construção civil, na indústria 

têxtil (nas grifes mundiais) e no campo.  

 

Depois de erguidas as obras, muitas delas passam a ser utilizadas para fins nobres, 

mas as marcas da opressão escravista-terceirizante permanecerão para sempre no 

corpo e principalmente, na alma estilhaçada dos trabalhadores responsáveis pela 

construção civil dos prédios, casas, usinas, aeroportos, estádios, estradas e outras 

edificações. Definitivamente, há o tijolo que oprime: o tijolo manchado do sangue 

arrancado a cada dia de labuta em condições degradantes de trabalho (COUTINHO, 

2014, p. 160). 

 

Nesse contexto de trabalho degradante, marcas conhecidas no território nacional 

foram multadas devido ao uso de mão de obra escrava, como a Zara, Le lis, Renner, 

Pernanbucanas, Bobô, entre outras (REPORTER BRASIL, 2012), sujeitam mulheres e 

crianças ao trabalho degradante, com jornadas extenuantes, sujeitos as mais diversas misérias 

em seu ambiente de trabalho. 

 

Trabalho infantil e feminino degradantes, jornadas diárias de 16 (dezesseis) horas, 

ambiente laboral propício a adoecimentos laborais e a todo tipo de tragédia, 

alimentação e habitação precárias, salários irrisórios, privação da liberdade de 

locomoção, miséria social dos empregados, tráfico de trabalhadores, opressão e 

repressão patronais levam à Zara a ser uma empresa do grupo econômico Inditex 

moldada na mentalidade capitalista do Século XX (COUTINHO, 2015, p. 164). 

 

Diante de tais circunstâncias, é evidente o dano causado na vida dos trabalhadores, face 

à hiperexploração da mão de obra humana, à violação do direito ao lazer, do convívio social e 

do descumprimento de inúmeros direitos constitucionalmente assegurados ao trabalhador, que 

retira o valor social do trabalho como garantidor de condições dignas de sobrevivência.  

A terceirização desenfreada, atentatória, agrava ainda mais essa situação, submetendo o 

trabalhador a baixos salários, que não lhe garantem o mínimo existencial; a ambientes 

degradantes, sem a mínima condição de higiene, iluminação, ventilação e sem nenhuma 

fiscalização, trazendo prejuízos a sua saúde e higidez; sem a observância de requisitos de 

segurança, intensificando os acidentes de trabalho e as mortes em razão das condições 

degradantes de trabalho.  

O terceirizado também sofre discriminação moral no ambiente de trabalho, seja ele 

interno ou externo. Isso ocorre porque, em que pese o trabalhador estar inserido 

temporariamente na estrutura da empresa, o mesmo não faz parte dos planos de carreira, nem é 

considerado funcionário efetivo (MIRAGLIA, 2008, p. 129).  
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Segundo Laercio Lopes da Silva (2015, p. 111-113), o trabalhador terceirizado se 

enquadra à margem do contexto empresarial, sem que seja reconhecido como os demais 

trabalhadores diretamente contratados, sem as mesmas prerrogativas e proteção, assim: 

 

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.  

Não raro, nesse cenário, as queixas habituais não se limitam à perda pecuniária, 

decorrente do não pagamento de parcelas trabalhistas, inclusive previstas em 

Convenções e Acordos Coletivos, e sim, surpreendem por envolver questões simples 

do dia a dia do trabalho, como a exclusão de participação em confraternizações e 

convívio com os demais, a impossibilidade de se posicionar perante a família e colegas 

como verdadeiro empregado da empresa e, principalmente, o sentimento de frustração 

por não ser merecedor das mesmas prerrogativas dos empregados celetistas (SILVA, 

2015, p. 113).  

 

Esses trabalhadores ficam à margem da empresa, sofrendo discriminação no próprio 

ambiente interno da tomadora. Segundo Livia Mendes Miraglia (2018, p. 130), uma grande 

empresa fazia distinção entre os trabalhadores pela cor do crachá, os efetivos possuem 

coloração distinta dos terceirizados, além de conter o nome do obreiro.  

Tal fato geral mal-estar e constrangimento aos trabalhadores terceirizados, devendo tal 

conduta ser rechaçada. Em que pese o obreiro não possuir vínculo direto com a empresa, o 

mesmo desempenha sua força de trabalho no resultado final da empresa, fazendo parte do 

processo de produção, sendo digno de respeito e proteção.  

A alta rotatividade desses trabalhadores também é preocupante. Os terceirizados 

circulam entre diferentes empregadores. Segundo o Dieese (2017), “nos setores tipicamente 

terceirizados, essa relação é de 100 vínculos ativos para 80 rompidos. Esse último dado indica 

que os vínculos nas atividades tipicamente terceirizadas têm alta rotatividade”.  

Segundo o Dieese tal fato é preocupante, pois:  

 

Para os empregadores, representa um custo de seleção e treinamento que acaba sendo 

repassado ao preço final, atingindo todos os consumidores. Para os trabalhadores, 

representa a incerteza de encontrar um novo emprego num curto espaço de tempo e o 

risco de ter que aceitar menores salários e benefícios, além de ter impactos no cálculo 

da aposentadoria. Para o Estado, as despesas com seguro-desemprego tendem a 

aumentar com a alta rotatividade, ocasionando descapitalização do FGTS (DIEESE, 

2017).  

 

Os interesses econômicos desmedidos se sobrepõem aos direitos sociais históricos. Não 

se pode deixar que isso aconteça. O trabalhador não pode ser tratado como mera peça do 

mercado, descartável, é preciso protegê-lo, com condições dignas de trabalho e sobrevivência. 

É preciso que se aplique efetivamente o princípio da isonomia, do valor social do trabalho e da 
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dignidade humana, objetivando uma maior proteção face aos interesses do empregador e do 

mercado.  

 

4.2 NECESSÁRIA PROTEÇÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DO 

TRABALHADOR E A VEDAÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL 

 

A globalização elimina fronteiras e promove a expansão do capitalismo, ocasionando 

transformações nos meios e modos de produção, influenciando diretamente a organização do 

mercado, pautado na incessante exploração de mão de obra e na busca pelo lucro. A mesma 

promove a flexibilização das leis consideradas rígidas, acarretando mudanças nas relações de 

trabalho, com a consequente redução dos custos e transformação nas relações de emprego, 

flexibilizando-as. 

As relações de trabalho passaram por diversas mudanças nos últimos anos, resultado de 

inúmeros fatores, influenciados pela inovação tecnológica, alteração na organização da 

produção, de modo que as relações de trabalho conhecidas tornaram-se incompatíveis com a 

necessidade da empresa moderna, competitiva e restritiva, “Passou-se, então, a sugerir um 

modelo contraposto, cujo traço distintivo era o recurso a diversas modalidades de emprego 

chamadas flexíveis, entre as quais se inclui a terceirização” (BARROS, 2009, p. 451-452). 

A terceirização representa uma possibilidade de flexibilização quando aplicada como 

técnica de gestão, em que a empresa busca especializar-se, transferindo parte de suas atividades 

não essenciais à execução por um terceiro, para atender às necessidades empresariais, 

capitalistas e lucrativas. Atualmente, a terceirização é regulamentada pela Súmula n° 331 do 

Tribunal Superior do Trabalho, admitida em hipóteses específicas, voltadas ao trabalho 

temporário, conservação, limpeza e segurança, aplicadas à atividade-meio do tomador, e pela 

Lei 13.467/17, voltadas a toda as atividades da empresa. 

A autêntica flexibilização cria um ambiente de compensação, atenuando o suposto 

rigorismo da lei, ajustando as condições de trabalho às transformações do mercado, visando 

reduzir o desemprego (CREPALDI, 2004, p. 67-68). Ocorre que a terceirização vem sendo 

utilizada para reduzir os custos empresariais, disseminando o subemprego, reduzindo o 

trabalhador à coisa, acarretando dano à vida do trabalhador.  

Os trabalhadores estão sujeitos a condutas ilícitas por parte do tomador, sujeitos à 

ausência de isonomia salarial, uma vez que os terceirizados recebem salários inferiores; à 

jornadas extenuantes, com supressão ou redução dos intervalos, sejam eles intra ou inter 

jornadas; ao trabalho escravo; supressão das férias; doenças ocupacionais; acidentes de 
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trabalho; mortes, mutilações, sem representação sindical, submetidos a péssimas condições de 

trabalho, sem a menor assistência, sendo muitas vezes negligenciados. 

Tal situação se agrava com a aprovação da Lei 13.467/2017 que regulamenta a 

terceirização permanente de forma irrestrita, legalizando a terceirização de todos os setores da 

empresa, sem restrições ou limites. Respectiva previsão normativa promove a 

superprecarização das condições de trabalho, tornando a prática predatória, com a redução de 

custos pela via da exploração de trabalho em condições e relações precárias, em detrimento 

da lei, ofendendo os direitos de personalidade do trabalhador, como saúde, segurança, 

retirando o mínimo existencial necessário à sua sobrevivência, sujeitando-os a péssimas 

condições de trabalho.  

Sua aplicação na atividade-meio já é extremamente prejudicial à classe trabalhadora, 

sua ampliação será ainda mais nefasta. Não garante direitos mínimos como salários 

equivalentes aos dos trabalhadores diretamente contratados, a representação sindical resta 

prejudicada uma vez que inúmeros terceirizados estarão ligados a diversos sindicatos, 

resultando na pulverização sindical, sobrecarrega a previdência social diante dos acidentes e 

doenças, não proporciona o usufruto das férias, não assegura as mesmas condições de segurança 

e saúde aos terceirizados, tratando o trabalhador como uma mera peça do mercado, além de 

promover a precarização dos direitos sociais, com a superexploração das forças de trabalho e o 

total desrespeito aos direitos fundamentais do trabalhador.  

Denota-se, portanto, as mais diversas possibilidades de precarização: integração social, 

redução salarial, degradação do meio-ambiente de trabalho, pulverização da força sindical, 

intensidade das horas trabalhadas, entre outras. 

A terceirização retira do trabalhador direitos fundamentais constitucionalmente 

estabelecidos, ferindo sua dignidade e seus direitos de personalidade, como o corpo, a imagem, 

a honra, a integridade física, a saúde, entre outros (SILVA; PEREIRA, 2013. p. 35), além de 

colidir com os compromissos de proteção à cidadania, à dignidade da pessoa humana e aos 

valores sociais do trabalho dispostos no artigo 1º e 2° da Constituição Federal. Referidos 

dispositivos estabelecem como objetivos fundamentais da República construir uma sociedade 

livre, justa e solidária, bem como erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais, devendo a mesma ser rechaçada. 

O ordenamento jurídico brasileiro preconiza o trabalho como elemento essencial ao 

homem, como garantidor da melhoria de sua condição social, devendo o Estado possibilitar sua 

promoção e meio ambiente seguro que lhe garantam as condições mínimas de trabalho digno. 

O homem deve ser sujeito da proteção e não objeto econômico.  



 

 128 

Nesse sentido, os direitos de personalidade devem ser tutelados para proteger a pessoa 

contra ofensas nas relações públicas e privadas, ligadas à integridade física, principalmente 

relacionadas ao meio ambiente do trabalho (SILVA; PEREIRA, 2013. p. 46-47). O trabalho de 

qualquer pessoa é um bem precioso e deve ser protegido e prestado em condições dignas, o 

ambiente proporcionado pelo empregador deve ser saudável e seguro, impedindo que a conduta 

possa ofender o trabalhador.  

Necessário se faz que haja a efetiva tutela dos direitos da personalidade dos 

trabalhadores nas relações terceirizadas, impondo limites aos abusos cometidos no decorrer do 

contrato de trabalho, protegendo o trabalhador contra atos que comprometam seu equilíbrio e 

sua essência. É obrigação do empregador a observância de princípios básicos, para que o 

trabalhador possa desempenhar o seu papel com dignidade, uma vez que o trabalho é valor 

fundamental, essencial.  

Ocorre que a terceirização, da forma como vem sendo aplicada, afasta a garantia social 

do trabalho, e não observa os preceitos fundamentais, base do Estado Democrático de Direito, 

ferindo a dignidade da pessoa humana e os direitos de personalidade do trabalhador. “O 

cotidiano do contrato de trabalho, especialmente de emprego, possibilita a violação dos direitos 

de personalidade pelos empregadores, sendo mais comum a violação da intimidade, da vida 

privada, da imagem e da honra do trabalhador” (OLMOS, 2017, p. 106). 

Todo trabalhador tem direito à intimidade e à vida privada, não se sujeitando a 

interferências em sua vida privada, família, casa, nem ataques a sua honra ou reputação 

(LOCKMANN, 2015, p. 24 ). O empregador pode cometer abusos no decorrer do contrato de 

trabalho ferindo o direito de personalidade do trabalhador. “A busca pela produtividade e 

preservação da empresa pode intervir, assim, na vida privada e na intimidade dos trabalhadores 

pela adoção de práticas abusivas, a exemplo da revista íntima e violação de correspondências 

eletrônicas dos empregados (OLMOS, 2017, p. 105). O poder de fiscalização encontra limites 

nos direitos de personalidade e deve ser efetivamente observado.  

Da mesma forma, a imagem e a honra do trabalhador devem ser preservadas dentro e 

fora do ambiente laboral. A exposição do trabalhador a determinadas situações, sejam elas 

visando o lucro ou vexatórias, ofendem os direitos de personalidade do empregado. Tal fato 

ocorre nas relações de trabalho terceirizadas quando há discriminação no ambiente de trabalho 

em relação aos trabalhadores diretamente contratados. Os terceirizados possuem uniformes 

diferentes, não podem usar refeitórios, não podem usar instalações sanitárias, isso causa 

constrangimento e fere a honra do trabalhador.  
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E ainda, a limitação de jornada de trabalho representa uma medida de saúde, higiene e 

segurança, preservando a saúde física e mental do trabalhador. A limitação é necessária porque 

o trabalhador precisa descansar, se recuperar, para dar continuidade aos serviços. No entanto,  

as jornadas dos terceirizados são mais extensas.  

O trabalhador terceirizado sujeito a uma jornada de 10 (dez), 12 (doze) horas diárias de 

trabalho estará sujeito a maior risco de acidentes e doenças ocupacionais, sofrendo agressões a 

seu corpo, integridade física, saúde, elementos essenciais de sua personalidade. Da mesma 

forma, o trabalhador que sofre assédio moral e restrições de acesso em seu local de trabalho, 

por ser terceirizado, o mesmo não usufrui dos mesmos benefícios que os trabalhadores 

diretamente contratados, além de perceber salário inferior, isso o agride em sua honra, imagem 

perante aos demais colegas, também acarretando lesões em sua personalidade.  

Tais condutas devem ser rechaçadas. O trabalhador terceirizado deve ser tratado com 

isonomia perante os demais trabalhadores, fazendo jus à devida proteção.  

A dignidade humana está interligada e garantida pelo direito, na medida em que a 

positivação promovida pelo Estado Social prioriza o homem como centro do ordenamento, 

preocupando-se com a proteção de sua dignidade, amparada por outros princípios e direitos, 

como direito do trabalho, da seguridade e previdência social, garantindo ao homem condições 

que tutelem uma existência digna. A dignidade é inerente ao homem, sendo merecedor de um 

mínimo de direitos (BRITO FILHO, 2016, p. 41).  

Tal princípio representa o pináculo dos direitos da personalidade, essenciais à pessoa 

humana e tutelados no ordenamento jurídico brasileiro, de modo que “o tema dos direitos da 

personalidade nas relações privadas é complexo, portanto, há anseio de trazer uma análise 

acerca desses direitos frente à dignidade humana do empregado, que também é direito 

fundamental consagrado pelo texto constitucional” (SILVA; KURAHASHI (2009). 

O ordenamento jurídico brasileiro preconiza que o trabalho é essencial ao homem, como 

garantidor da melhoria de sua condição social, devendo o Estado possibilitar sua promoção, 

meio ambiente seguro que lhe garantam as condições mínimas de trabalho digno. 

O trabalho, como fonte de substância do homem e bem tutelado constitucionalmente, 

formaliza a obrigação do Estado de proteção, assegurando-lhe meio de defesa. Dessa forma, a 

tutela constitucional formaliza a obrigação do Estado, tornando-a positiva, devendo o mesmo 

fornecer meios de proteção à saúde e segurança no trabalho, objetivando garantir dignidade ao 

trabalhador, promovendo o bem-estar social e o desenvolvimento econômico da sociedade, 

protegendo os direitos de personalidade do trabalhador.  
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A Constituição Federal de 1988 garante a todos a inviolabilidade da intimidade, da 

honra, da vida privada, da imagem, assegurando a todos a possibilidade de reparação pelo dano 

causado. Da mesma forma, resguarda a intimidade na esfera do meio ambiente de trabalho, 

zelando pela boa convivência neste ambiente, devendo seus direitos inerentes a condição 

humana serem respeitados.  

A terceirização afasta esses valores, socorrendo o capitalismo e os meios de produção, 

retirando do trabalhador direitos fundamentais constitucionalmente estabelecidos, ferindo sua 

dignidade e promovendo a precarização das condições e o retrocesso social dos valores do 

trabalho. o trabalhador terceirizado está sujeito a péssimos salários, pulverização sindical, não 

usufrui de férias, não possui as mesmas prerrogativas que o funcionário diretamente contratado, 

além de possuir jornadas de trabalho mais longas, sujeitos a péssimas condições de saúde e 

segurança, acidentes, doenças e mortes no trabalho.  

A realidade que se extrai da possibilidade de terceirização nos moldes sumulado já é 

extremamente prejudicial aos trabalhadores e será agravada pela terceirização irrestrita.  

Maria do Perpetuo Socorro Wanderley de Castro (2015, p. 117-118) dispõe que a 

terceirização dilacera os direitos trabalhistas: 

 

Verifica-se a amplitude dada à terceirização como mecanismo de fuga ao vínculo 

empregatício, de forma expressa ao afastar a sua formação com a contratante 

tomadora. A precarização do trabalho se aprofunda, mediante a possibilidade da 

contratação sucessiva do trabalhador por diferentes empresas prestadoras de serviços 

a terceiros que prestem serviços a mesma contratante de forma consecutiva, 

mecanismo que implica a coisificação do trabalhador, fazendo-o circular entre 

diferentes empregos, sempre a serviço da mesma tomadora e na execução das mesmas 

tarefas, simples ou especializadas. 

 

O Estado Democrático de Direito possui como fundamento o respeito aos direitos 

fundamentais e à democracia, com o intuito de promover uma sociedade livre, justa e solidária, 

que garanta a todos a existência digna, com a promoção de direitos sociais. 

Nesse sentido, a Constituição impõe limites ao processo de terceirização, conforme 

preconiza Maurício Godinho Delgado (2015b, p. 483-484).  

 

(...) em seu conjunto normativo, como em seus princípios, quer nas regras 

assecuratórias da dignidade da pessoa humana (art. 1°, III), da valorização social do 

trabalho e especialmente do emprego (art. 1°, III combinado com art. 170, caput), da 

busca de construção de uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3°, I), do objetivo 

de erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais (art. 3°, 

IV). 

 

Nesse contexto, pautado “nos princípios gerais da atividade econômica (cap. I do título 

VII), fundando-a na valorização do trabalho e da livre iniciativa, tendo por fim assegurar a todos 
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a existência digna, conforme os ditames da justiça social (caput, art. 170)” (DELGADO, 2015b, 

p. 484), o trabalho deve proporcionar um patamar civilizatório mínimo, garantindo o valor 

social do trabalho, impedindo a promoção de formas discriminatórias.  

A Constituição Federal e o ordenamento jurídico pátrio vedam a terceirização irrestrita, 

devendo-se aplicar o que determina efetivamente a Constituição, “a qual coloca o poder 

econômico a serviço da proteção e promoção da dignidade humana” (GOLDSCHMIDT, 2009, 

p. 161).  

Nas palavras de Dalmo de Abreu Dallari (apud BRITO FILHO, 2016, p. 50), “O 

trabalho permite à pessoa humana desenvolver sua capacidade física e intelectual, conviver de 

modo positivo com outros seres humanos e realizar-se integralmente como pessoa. Por isso o 

trabalho deve ser visto como um direito de todo ser humano”.  

Nesse sentido, é imperativo o papel intervencionista do Estado, não apenas preocupado 

com o capital, com os lucros da grande empresa beneficiada com o arrocho salarial, mas com 

as condições indignas do trabalho. Deve o Direito do Trabalho intervir nessas questões e tutelar 

a necessária proteção à parte hipossuficiente nas relações de trabalho vedando o retrocesso 

social, resultado da flexibilização dos normas e direitos. 

Da mesma forma, Fábio Ribeiro da Rocha (2016, p. 107) explica que:  

 

O Direito do Trabalho não pode se afastar da missão histórica de proteger o trabalho 

humano. Se a terceirização tiver por objetivo prejudicar e precarizar, deve ser 

prontamente repelida. Uma nação só ode ser justas se for capaz de crescer respeitando 

os princípios constitucionais e o trabalho digno. Não se pode excluir o trabalhador do 

processo histórico em que se engajou. Sua atividade é tão importante quanto a do 

capital. 

 

A terceirização irrestrita contraria o ordenamento jurídico vigente, além de que, 

ocasionará o retrocesso social e os mais diversos problemas à vida do trabalhador, ferindo sua 

honra, imagem, integridade, de modo totalmente prejudicial e sem proporcionar nenhum 

benefício ao trabalhador. 

Vive-se um retrocesso social que remete ao período da Revolução Industrial, no qual os 

trabalhadores explorados, homens, mulheres e crianças, sujeitos a péssimas condições de 

trabalho, lutavam por melhores condições de trabalho, organizavam-se em grupos almejando 

sucesso em suas lutas e ao longo dos anos foram conquistando direitos sociais, consagrados 

pela Constituição de diversos países, pela Organização Internacional do Trabalho e pela 

Declaração Universal de Direitos do Homem. Hoje, verifica-se o retrocesso desses direitos 

conquistados, após anos de luta por melhores condições, em que o Estado do bem-estar dá lugar 
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ao liberalismo econômico e o mercado domina as relações de trabalho, afastando direitos e 

garantias dos trabalhadores.  

Tal conjuntura é impensável e deve ser a todo custo combatida. Não se pode permitir 

que direitos sociais fundamentais assegurados sejam suprimidos ou restringidos 

(GOLDSCHMIDT, 2009, p. 105). Nesse sentido, em que pese haver inúmeras tentativas no 

sentido de precarizar os direitos trabalhistas sob o falso argumento da flexibilização, os tais 

direitos se enquadram no rol de direitos fundamentais e merecem a devida proteção.   

O princípio do não retrocesso social representa, portanto, uma forma de resistência ao 

direito flexível do trabalho que coloca os direitos sociais conquistados como entrave ao 

desenvolvimento econômico (CASTRO, 2014, p. 97). Uma vez estabelecida a positividade de 

determinados direitos fundamentais, dentro do ordenamento jurídico, o Estado deve 

implementar medidas para tornar efetivo o direito, ou seja, não se pode suprimir ou restringir 

tais regras.  

 

Uma vez que o Direito do Trabalho tem como função central a melhoria das condições 

de pactuação da força de trabalho, e o princípio da vedação do retrocesso visa à 

concretização de condições sociais dignas para o cidadão, ele ocupa um lugar 

destacado no conjunto dos princípios de direito individual e coletivo do trabalho 

(CASTRO, 2014, p. 96).  

 

Nesse sentido, quando uma lei restringe ou suprime um direito fundamental, 

constitucionalmente assegurado, é importante estabelecer limites, vedando o retrocesso. Um 

dos maiores entraves encontrados por esse princípio está presente no direito social, uma vez 

que a flexibilização tem por escopo a promoção de ataques a esses institutos, 

desregulamentando-os.  

O trabalho não deve ser visto como mercadoria, devendo assegurar ao trabalhador meios 

de prover suas necessidades mínimas e imediatas, básicas para sua subsistência.  

  

O trabalho é essencial para o desenvolvimento da condição humana, seja porque 

garante a subsistência daquele que trabalha e de sua família, seja porque o insere no 

meio social, destinando ao trabalhador o respeito inerente àquele que produz, 

contribuindo de maneira essencial para sua autoestima (OLMOS, 2017, p. 106).  

 

A lei deve dispensar especial proteção ao trabalhador em decorrência da superioridade 

econômica do empregador em relação ao empregado e em decorrência da hipossuficiência, para 

que haja uma atenuação jurídica das condições fáticas de desequilíbrio inerentes ao contrato de 

trabalho. Isso porque as novas formas de trabalho promovem a exacerbada exploração do 

trabalho, desfigurando a relação trabalhista clássica, destituída de regulamentação e proteção.  
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Nesse contexto, a terceirização irrestrita tem como principal objetivo promover a 

precarização dos direitos sociais, com a superexploração das forças de trabalho e o total 

desrespeito aos direitos fundamentais do trabalhador promovendo o retrocesso social, retirando 

direitos fundamentais constitucionalmente assegurados.  

Necessário, portanto, que se proteja a dignidade do trabalhador, o valor social do 

trabalho e se garantam condições dignas de trabalho, pautadas em um ambiente de trabalho 

seguro, higiênico, harmônico e equilibrado, com a devida observância dos direitos da 

personalidade e da legislação trabalhista, vedando o retrocesso social. 

 

4.2.1 O trabalho decente como direito humano e fundamental para compor o meio ambiente 

de trabalho digno 

 

Os direitos humanos fundamentais constituem valores positivados no ordenamento 

jurídico brasileiro, que estabelecem proteção e condições para o desenvolvimento da 

personalidade humana, asseguradas e amparadas pelo princípio basilar do ordenamento 

regulado na dignidade da pessoa humana.  

O valor básico da existência do homem é o reconhecimento de sua dignidade, possuindo 

a mesma intrínseca relação com os direitos fundamentais, universais, positivados pela ordem 

jurídica do Estado (ALVARENGA, 2015, p. 77). 

Ingo Wolfgang Sarlet (2004, p. 123) explica que: 

 

[...] o princípio da dignidade da pessoa humana vem sendo considerado fundamento 

de todo o sistema de direitos fundamentais, no sentido de que estes constituem 

exigências, concretizações e desdobramentos da dignidade da pessoa humana e com 

base nesta devem ser interpretados.  

 

A Constituição Federal tutela os direitos e garantias fundamentais, em seu título II, 

dispondo sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, garantindo a inviolabilidade à vida, 

à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, orientando-se na dignidade como valor 

fonte (ROCHA, 2016, p. 23). 

 

Os direitos humanos fundamentais, portanto, colocam-se como uma das previsões 

absolutamente necessárias a todas as Constituições, no sentido de consagrar à 

dignidade humana, garantir a limitação do poder e visar ao pleno desenvolvimento da 

personalidade humana (MORAES, 2011, p. 02). 

 

Nesse contexto, de acordo com Arion Sayão Romita (2012, p. 393), direitos 

fundamentais são direitos pautados no reconhecimento da dignidade da pessoa humana, que 
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asseverem a cada homem as garantias de liberdade, igualdade, solidariedade, cidadania e 

justiça, base do Estado Democrático de Direito. Nesse sentido, os direitos fundamentais e o 

princípio da dignidade humana entrelaçam-se, atuando o segundo como elemento unificador do 

primeiro. 

Da mesma forma, Julpiano Chaves Cortez (2013, p. 44) define os direitos fundamentais 

como, “[...] direitos que tem por finalidade resguardar a dignidade e integridade da pessoa, no 

que diz respeito ao nome, a privacidade, a igualdade, ao trabalho, a vida, a saúde, a intimidade, 

a reputação, a imagem, a liberdade, a honra, a moral, a autoestima, etc”. 

Os direitos fundamentais, base do Estado Democrático de Direito, são essenciais à plena 

realização da pessoa e devem ser garantidos pelo Estado, exercendo uma “função 

democratizadora”, dotados de eficácia jurídica, incidindo nas relações entre o 

Estado/Particulares e Particulares/Particulares (CORTEZ, 2013, p. 48 et. seq.).  O Estado deve 

intervir nas relações jurídicas para assegurar a dignidade.  

A eficácia vertical dos direitos fundamentais ocorre nas relações entre Estado e cidadãos 

(OLMOS, 2017, p. 31). Ela pode ser positiva ou negativa, suscitando a análise de duas 

dimensões: a primeira, “[...] negativa ou proibitiva, que veda ao legislador editar leis que violem 

os direitos fundamentais”; ou seja o Estado é obrigado a respeitar os direitos de qualquer 

indivíduo; e a segunda, “[...] dimensão positiva, impondo um dever para o legislador 

implementar os direitos fundamentais, ponderando, porém, quais devem ser aplicados às 

relações privadas”, o Estado se obriga a garantir o direito de qualquer pessoa (CORTEZ, 2013, 

p. 215 et. seq.). 

A eficácia horizontal ocorre nas relações entre particulares, em que ambas as partes 

consideradas são titulares de direitos e podem apresentar eficácia indireta/mediata ou 

direta/imediata (CORTEZ, 2013, p. 52). O modelo indireto sustenta a influência dos direitos 

fundamentais nas relações entre particulares, enquanto o modelo direto sustenta a aplicação das 

normas de direitos fundamentais às relações jurídicas, sem que haja intervenção legislativa 

(SILVA, b apud OLMOS, 2017, p. 32).  

Nesse contexto, aplicam-se às relações de trabalho os direitos dotados de eficácia 

vertical, de um lado, pois o Estado deve proteger o trabalhador quando sua dignidade estiver 

em risco, pelo abuso do poder diretivo do empregador, e de outro, de eficácia horizontal, uma 

vez que o direito fundamental à saúde, à segurança, são de responsabilidade dos particulares 

(CORTEZ, 2013, p. 53). Referidos direitos devem servir de norte para a interpretação do 

ordenamento jurídico e possuem características fundamentais que os distinguem dos demais 

direitos, são imprescritíveis, inalienáveis, invioláveis, universais, complementares e 
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interdependentes (MORAES, 2011, p 22-23). Importante salientar que mesmo com o 

surgimento de novos direitos, resultado das transformações sociais, não ocorre sua substituição, 

mas sim a complementariedade.  

Os direitos fundamentais são divididos por família, segundo Arion Sayão Romita (2012, 

p. 106 et. seq.), voltados ao direito de liberdade (primeira), direitos sociais (segunda), 

fraternidade e solidariedade (terceira), e a manipulação genética (quarta), direitos derivados da 

manipulação cibernética e da informática (quinta) e direito emergentes da globalização (sexta). 

Os direitos da segunda família são chamados de direitos sociais, que têm por escopo 

tutelar as relações entre indivíduos:  

 

[...] são direitos pertinentes à teia de relações sociais formada pela pessoa no meio em 

que atua, enquanto trabalhador, como membro da comunidade, como participante da 

coletividade sem as quais não poderia desenvolver suas potencialidades nem usufruir 

os bens econômicos, sociais e culturais que aspira (ROMITA, 20012, p. 108). 

 

O trabalho possui valor social no ordenamento jurídico brasileiro, fundamento da 

República, representa um direito fundamental do homem e merece a a devida proteção por 

tratar-se de relações assimétricas de poder. 

 

As relações de trabalho, especificamente as relações de emprego, são campos férteis 

para a exigência dos direitos fundamentais, mesmo que entre particulares, porquanto 

as partes, no mais das vezes, encontram-se em situações de desequilíbrio, e não de 

igualdade, parecendo com a relação que se estabelece com o Estado (OLMOS, P. 

2017, p. 37). 

 

O trabalho representa, portanto, um direito humano e fundamental, classificado como 

direito social. A proteção que se dá ao trabalhador ocorre mediante a aplicação do Direito do 

Trabalho e pelo princípio da dignidade humana, assegurando a realização do ser humano no 

meio social e o exercício de plenos direitos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos 

reconhece, em seu artigo XXIII, que todo ser humano tem direito ao trabalho, assim como à 

remuneração justa, satisfatória e igual remuneração em casos de trabalho igual, assim como 

direito de se unirem em sindicatos em busca de proteção de seus interesses (BRITO FILHO, 

2016, p. 46).  

No direito pátrio, o direito social ao trabalho está disposto do artigo 7° ao 11° da 

Constituição Federal, “Assim, os direitos sociais dos trabalhadores podem ser classificados em 

direitos trabalhistas individuais (art. 7°) e em direitos trabalhistas coletivos (art. 8 ao 11). 

Os direitos sociais trabalhistas ganharam dimensão de direitos humanos e fundamentais 

após a previsão constitucional que elegeu a dignidade da pessoa humana como eixo central do 

Estado Democrático de Direito. Nos termos do art. 6°, da Constituição Federal, os direitos 
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sociais voltados à educação, saúde, alimentação, trabalho, lazer, moradia, segurança, entre 

outros, representam um direito de todos, à pessoa inserida em suas relações sociais, interagindo 

e integrando-se socialmente, desenvolvendo suas capacidades.  

O trabalhador é titular de direitos fundamentais, entre eles o direito à segurança, à saúde, 

à informação, à intimidade e à privacidade, entre outros, presentes nas relações de trabalho, 

fazendo jus a condições hígidas, saudáveis e seguras no meio ambiente de trabalho, reduzindo 

os riscos e assegurando-lhe o trabalho digno, “[...] quando o direito se utiliza da regulamentação 

jurídica, significa, antes de tudo, que ele servirá como suporte de valor para proteger o homem 

em seus direitos” (DELGADO, 2015a, p. 182). 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) define trabalho decente como:  

 

[...] a oportunidade que homens e mulheres possam ter um trabalho produtivo e de 

qualidade, sendo considerado condição fundamental para a superação da pobreza, a 

redução das desigualdades sociais, a garantia da governabilidade democrática e o 

desenvolvimento sustentável (ALVARENGA, 2015, p. 83). 

 

Algumas Convenções da Organização Internacional do Trabalho têm como princípio os 

direitos fundamentais, como a Convenção n. 87, que versa sobre a liberdade sindical (não 

ratificada pelo Brasil); a n. 98, que trata do direito à sindicalização e negociação coletiva; a n. 

29, que versa sobre a abolição do trabalho forçado; a n. 105, também sobre trabalho forçado; a 

n. 138, que estabelece idade mínima para admissão no emprego; a n. 182, que proíbe as piores 

formas para o trabalho infantil, a n. 100, que estabelece salário igual para homens e mulheres; 

e, por fim, a n. 111, que trata da discriminação em matéria de emprego e ocupação 

(LOCKMANN, 2015, p. 19).  

Rubia Zanotelli Alvarenga (2015, p. 83) esclarece que os objetivos da Organização 

Internacional do Trabalho são o respeito aos direitos no trabalho, a promoção do emprego 

produtivo e de qualidade, a extensão da proteção social e o fortalecimento do diálogo social, 

que buscam a melhoria das condições de trabalho e a proteção do trabalhador.  

O trabalho digno tem por escopo desenvolver as aspirações humanas e deve 

proporcionar trabalho produtivo com uma remuneração justa, saúde e segurança no local de 

trabalho, com a devida proteção em locais insalubres ou perigosos, perspectivas de 

desenvolvimento profissional, organização e participação sindical, igualdade de oportunidades 

para mulheres e homens, vedação ao trabalho infantil, entre outros.  

O trabalho decente deve compor o meio ambiente de trabalho assegurando condições 

dignas para a prestação de serviços, assegurando ao trabalhador a prestação de serviços em 

ambiente salubre, saudável, equilibrado e sustentável, com proteção à agentes que possam 
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eventualmente ocasionar danos físicos ou psíquicos. O homem passa a maior parte de sua vida 

trabalhando, portanto, a proteção do meio ambiente do trabalho é etapa indispensável para o 

desenvolvimento de uma vida digna. A própria Constituição Federal preconiza o direito à 

segurança, a redução dos riscos inerentes ao trabalho, o direito à vida digna, entre outros, 

prevendo compensações e reparações diante da exposição do trabalhador a um meio ambiente 

do trabalho inadequado (art. 7º, XXIII e XXVIII). 

Nesse sentido, é preciso estabelecer e garantir um mínimo ético nas relações de trabalho, 

assegurando ao trabalhador qualidade de vida, saúde, integridade física, psíquica, personalidade 

e outros bens jurídicos necessários a uma existência digna.   

O trabalho deve ser um fator de dignidade de valorização do ser humano, atendendo às 

necessidades básicas do ser humano e possibilitando o desenvolvimento de sua personalidade, 

a realização de desejos pessoais, atendendo suas necessidades materiais e espirituais, dando 

valor a sua existência, representando o trabalho digno um direito da personalidade “[...] por 

assegurar proteção à sua integridade física, psíquica, moral, intelectual e social” 

(ALVARENGA 2016, p. 85).  

Nesse sentido preconiza Rúbia Zanotelli de Alvarenga (2015, p. 85): 

 

[...] o trabalho decente constitui instrumento de realização pessoal e fundamento sobre 

o qual o homem realiza os seus desejos pessoais, revela sua criatividade, desenvolve 

a sua personalidade e torna possível a execução de uma tarefa voltada para o bem de 

toda a humanidade. O trabalho passa a ser uma atividade desenvolvida pelo homem 

com o fim último de atender às exigências básicas do ser humano, no plano da 

realidade material e espiritual, dando à pessoa humana garantia de vida e de 

subsistência, para que ao homem seja oferecido um todo imprescindível a uma vida 

digna e saudável, encontrando-se ligado não apenas aos direitos da personalidade do 

ser humano como também à sua afirmação econômica, social, cultural e pessoal.  

 

O trabalho digno deve estar no centro das estratégias, sejam elas de âmbito regional, 

nacional ou mundial, objetivando o progresso econômico e social, com a consequente redução 

da pobreza, das desigualdades, proporcionando um desenvolvimento equitativo.  

Todavia, em que pese o trabalho ser um direito fundamental, o mesmo não vem sendo 

respeitado de modo satisfatório. A quantidade de pessoa sujeitas a subempregos, sem o devido 

registro em CTPS, sujeitos a péssimas condições de saúde e segurança, trabalho escravo, baixos 

salários, entre outros, demonstram que por mais que seja dever do Estado assegurar e fiscalizar 

o trabalho decente, o mesmo adota uma visão que favorece o capital e não a grande massa 

trabalhadora, favorecendo a atividade produtiva para fins econômicos e não sociais (BRITO 

FILHO, 2016, p. 51). 
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A precarização cada vez mais frequente das relações de trabalho acarreta em fraudes 

nos contratos, mercantilização da mão-de-obra, na exploração ilícita do trabalho de crianças e 

adolescentes, trabalho escravo, descaso com as normas de proteção à saúde e segurança do 

trabalhador, na terceirização ilegal das atividades empresariais, que acarreta salários irrisórios, 

alta rotatividade no emprego, longas jornadas, pulverização sindical, acidentes e mortes. 

A terceirização das atividades-meio, quando utilizada para a redução dos custos, 

promove a precarização das condições de trabalho, como redução salarial, pois as terceirizadas 

precisam lucrar e quem paga o preço é o trabalhador que executa a mesma função que um 

trabalhador diretamente contratado, ganhando um terço do que aquele recebe. Promove também 

o enfraquecimento sindical, dispersando os trabalhadores, prejudicando sua associação na luta 

por melhores condições de trabalho, além de estarem sujeitos a péssimas condições de saúde e 

segurança, a maior índice de acidentes e doenças ocupacionais, alta rotatividade dos 

trabalhadores, encerramento irregular da empresa, deixando inúmeras dívidas trabalhistas para 

trás, incentiva a pejotização, entre outras mazelas.  

Não existe a simples supressão de direitos trabalhista. A terceirização irrestrita 

representa o completo desvirtuamento do trabalho digno e decente, contrariando o valor social 

do trabalho, em detrimento do capital, com a consequente exploração da mão-de-obra dos 

trabalhadores, sujeitos a superprecarização das condições de trabalho.  

O trabalho representa, portanto, um direito humano fundamental, integrante do rol dos 

direitos sociais presentes na Constituição e somente pode ser concebido em condições dignas, 

sem causar danos, prejuízos, discriminação a quem o presta.  

O trabalhador se sujeita diariamente ao desrespeito, à exploração, à negligência do 

empregador, as jornadas de trabalho são cada vez mais longas, o salário inferior ao dos 

diretamente contratados, o número de acidentes e doenças ocupacionais é elevado, sofrem 

assédio moral no meio ambiente de trabalho, contrariando preceitos Constitucionais e das 

Consolidações das Leis do Trabalho. Tais condutas alienam e sobrecarregam o trabalhador, 

prejudicando sua saúde, frustrando seus projetos de vida, impedindo o lazer, o convívio 

familiar, o convívio social, entre outras. 

Diante de tais considerações, a terceirização nos moldes da Lei 13.467/2017 trará 

inúmeros prejuízos aos trabalhadores, à economia, e a toda sociedade, considerando que a 

mesma autoriza a terceirização ampla e irrestrita e não garante direitos mínimos aos 

trabalhadores, como a isonomia salarial, representação sindical, previdência social, férias, 

segurança, saúde, tratando o trabalhador como uma mera peça do mercado. A terceirização tem 
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como principal objetivo promover a precarização dos direitos sociais, com a superexploração 

das forças de trabalho e o total desrespeito aos direitos fundamentais do trabalhador.  

É necessário que se proteja a dignidade do trabalhador, o valor social do trabalho, direito 

fundamental, e que se garantam condições dignas de trabalho, pautadas em um ambiente de 

trabalho seguro, higiênico, harmônico e equilibrado. Não se pode mitigar ou aniquilar os 

direitos e garantias fundamentais do trabalhador.  

 

4.3 A INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA INFRACONSTITUCIONAL: LEI N° 

13.467/17 E A TERCEIRIZAÇÃO IRRESTRITA 

 

A terceirização das atividades-meio, seja na esfera pública ou privada, são admitidas 

pela Constituição, regulamentadas pela Súmula n° 331 do Superior Tribunal do Trabalho e Leis 

esparsas. Tem por escopo a especialização da empresa, que terceiriza atividades secundárias, 

não essenciais ao seu produto final, para que se concentre e se especialize na produção do 

mesmo, com máxima eficiência produtiva e administrativa.  

O valor social do trabalho representa o fundamento da República Federativa do Brasil, 

disposto na Constituição Federal nos termos do artigo 1°, IV, compreendendo ainda o trabalho 

como um direito social básico, dispondo os direitos dos trabalhadores nos artigos 7º ao 11°. A 

contratação de serviços na atividade-meio da administração pública está regulamentada nos 

termos do artigo 37, XXI e 170, § 1º, III.  

A interpretação dos respectivos dispositivos demonstra que a terceirização é legitima 

apenas para atender às necessidades secundárias da empresa, aquelas que não interfiram em seu 

produto final, e que lhes permita uma melhor organização e produtividade, em busca do 

desenvolvimento econômico. A Súmula n° 331, veda a intermediação de mão-de-obra pois 

viola o regime de emprego (AMORIM; DELGADO, 2015, p. 56). 

No entanto, a Lei 13.467/17 aprovada em julho de 2017, em vigor após 120 dias de sua 

publicação, permite a terceirização de todas as atividades da empresa, de forma irrestrita, sem 

a divisão entre atividade-meio ou atividade-fim. Tal possibilidade contraria preceitos 

constitucionais dispostos no ordenamento jurídico brasileiro, desvalorizando o trabalho 

humano, perdendo a empresa sua função social, uma vez que a mesma deveria promover o 

emprego direto com o trabalhador em condições dignas. Além disso, referida lei fragmenta os 

contratos de trabalho, sujeitando-os a curtos períodos e ainda deixa o trabalhador à margem da 

empresa, não o integrando em suas dependências.  
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Um dos pilares do ordenamento jurídico brasileiro é ordem econômica pautada na 

valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, devendo garantir a todos uma existência 

digna, fundada nos ditames da justiça social, nos termos do artigo 170 da Constituição Federal. 

Da mesma forma, o artigo 5°, XXIII, estabelece que a propriedade deve cumprir sua função 

social, respeitando os direitos dos trabalhadores, proporcionando trabalho em condições dignas, 

em ambiente saudável e seguro. Em outras palavras, “(...) o objetivo de proteção social ao 

trabalhador constitui um dos principais pilares da função social da empresa, gravada pela 

Constituição da República (artigo 5°, XXIII, e 170, III)" (AMORIN; DELGADO, 2015, p. 60).   

A Constituição Federal estabelece no Capítulo II os direitos sociais, dispondo exigências 

sociais aplicáveis a qualquer contrato de trabalho, nos termos do artigo 7°, instituindo o regime 

de trabalho e proteção, sejam ele urbano ou rural, visando a melhoria de sua condição social. A 

base da ordem social é o trabalho, objetivando o bem-estar e a justiça social, nos termos do 

artigo 193. A terceirização irrestrita contraria tais previsões normativas uma vez que a mesma 

não valoriza o trabalho humano, promove o subemprego, em condições indignas, desvirtuando 

completamente o valor social da propriedade. 

 

[...] a empresa tomadora expulsa seus empregados de seu círculo de competência 

central, reduzindo ou praticamente extinguindo seu quadro de emprego, para se 

beneficiar dessa mão de obra terceirizada em regime de “emprego rarefeito”, por 

contratação indireta, em culto absoluto ao lucro e em total negação a função social da 

atividade econômica produtiva (AMORIM; DELGADO, 2015, p. 61).   

 

Tal instituto, no âmbito das empresas públicas, viabiliza a larga substituição de 

empregados públicos por trabalhadores terceirizados em sua atividade-fim, contrariando 

preceito constitucional assegurado no artigo 37, I e XXI, que determina que a investidura em 

cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público e que, em casos 

específicos, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de 

licitação pública.  

E ainda, cumpre salientar que uma empresa que terceiriza todas as suas atividades e não 

possui nenhum trabalhador ocasiona prejuízos ao financiamento da previdência social, prevista 

no art. 195, I, a, da Constituição. A contribuição ocorre sobre a folha de pagamento do 

trabalhador e quem realizaria essa contribuição seria as prestadoras de serviços, reduzindo 

consideravelmente essa contribuição, uma vez que o salário dos trabalhadores terceirizados é, 

geralmente, inferior ao dos trabalhadores diretamente contratados. Ou seja, se o salário dos 

trabalhadores terceirizados é menor, o financiamento será menor e o impacto será 

extremamente prejudicial ao sistema e à sociedade.  



 

 141 

O sistema da Previdência Social tem a finalidade de proteger o trabalhador, 

principalmente quando o mesmo não tem condições de exercer seu trabalho, em razão de 

doença ocupacional ou acidente, restando prejudicado uma vez que se reduzem as 

contribuições. Nos termos do artigo 200, VIII, da Constituição Federal, incumbe ao Sistema 

Único de Saúde, a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o ambiente 

de trabalho. Além disso, o sistema de Previdência Social é instituído com o escopo de proteger 

o trabalhador, principalmente quando não possui condições de exercer suas atividades laborais.  

A terceirização na atividade-meio já ocasiona alto índice de acidentes e doenças 

ocupacionais, sua aplicação de forma irrestrita irá aumentar o número de doenças e acidentes, 

sobrecarregando a previdência social deficitária.  

A redução remuneratória na terceirização também implica na redução das contribuições 

ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, prejudicando a sociedade em geral, pois tal verba 

“financia políticas de habitação popular, saneamento básico e infraestrutura urbana, que 

beneficiam a sociedade em geral e, em especial, a população de baixa renda, fragilizando essa 

relevante função social da empresa” (AMORIM; DELGADO, 2014). E ainda, a empresa vazia 

de empregados deixaria de participar de importantes programas sociais: 

 

A empresa vazia de empregados também se isentaria de participar de importantes 

programas sociais previstos na Constituição, ao deixar de contribuir para o programa 

do salário-educação, previsto no art. 212, § 5º, da Constituição, como fonte de custeio 

da educação básica; deixando de participar do programa do salário-família, previsto 

no art. 7º, XII, da Constituição, e se isentando de contribuir para o Programa de 

Integração Social, que financia o seguro-desemprego, na forma do art. 239 da 

Constituição (AMORIM; DELGADO, 2014). 

 

Nesse sentido, a terceirização irrestrita permite a formação de empresas ocas, sem 

empregados, uma vez que ela pode terceirizar todas as suas atividades, eximindo-se de 

responsabilidades sociais, previdenciárias, tributárias. Por exemplo, inúmeros são os casos de 

trabalhadores terceirizados que não receberam seus haveres rescisórios em razão do 

inadimplemento contratual da terceirizada.  

Importante salientar que o instituto ainda promove a pulverização e o esvaziamento 

sindical contrariando preceito constitucional. Nos termos do artigo 8°, é livre a associação 

profissional ou sindical, todavia, uma empresa que terceiriza todas as suas atividades possui as 

mais diversas categorias de trabalhadores, podendo inclusive a mesma ser classifica em um 

sindicato diferente de sua categoria, seguindo os interesses que bem lhe aprouverem. Assim, o 

movimento grevista seria fragilizado, perdendo o sindicato seu sentido constitucional em busca 

de melhores condições de trabalho.  
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Estivesse ao livre arbítrio do empreendedor a prática irrestrita da terceirização, sem 

os condicionamentos constitucionais, o empresário poderia, por exemplo, eximir-se 

do cumprimento das normas convencionais de sua respectiva categoria econômica, 

quando bem lhe entendesse, por meio da contratação de serviços, com a consequente 

transferência dos trabalhadores para uma categoria profissional diferente, com menor 

poder de reivindicação, esvaziando com isso o valor constitucional da organização 

sindical como veículo de afirmação da coalizão profissional, pela melhoria das 

condições sociais dos trabalhadores (Constituição, art. 7º, XXVI, e 8º, VI) 

(AMORIM; DELGADO, 2014).  

 

Além do esvaziamento sindical, a terceirização irrestrita acarreta o esvaziamento da 

empresa, uma vez que a mesma, não tendo funcionários diretamente contratados, para de 

participar de programas sociais, como por exemplo, a Lei prevê que nas empresas de mais de 

duzentos empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade 

exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores, nos termos do artigo 

11, da Constituição, ou ainda, ao reduzir seu quadro, deixa de participar da política de inclusão 

de “pessoas com deficiência” no mercado de trabalho, conforme previsto no art. 24, XII, da 

Constituição e artigo 93 da Lei n. 8.213/1991 (AMORIM; DELGADO, 2014). 

A inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho é de grande importância 

social, representa um instrumento de afirmação da cidadania, inclusive os cargos públicos 

possuem reserva para as pessoas portadoras de deficiência. Ao terceirizar toda a empresa, tal 

preceito de ordem social não está sendo respeitado, perdendo o seu valor social.  

A terceirização da atividade-fim empresarial promove o enfraquecimento e a 

fragmentação empresarial, uma vez que a mesma subcontrata todos os seus trabalhadores, 

mediante ínfima remuneração, sem assegurar condições de higiene, saúde, segurança, perdendo 

sua função de promotora de justiça social. O instituto coloca o lucro e a exploração acima do 

valor social do trabalho e da dignidade humana assegurados ao trabalhador, reduz a livre 

inciativa a seu interesse econômico, desvirtuando os princípios do Estado Democrático de 

Direito, ocorrendo “a modificação do mundo do trabalho, com os contratos precários pelos 

quais se fragiliza a situação do trabalhador, e em que se destaca a redução dos empregos, torna 

mais premente a adoção do princípio da proteção” (CASTRO, 2014, p. 91).  

As condições de trabalho encontrada na terceirização são precárias, merecendo o 

trabalhador a devida proteção. Para compensar essa desigualdade entre trabalhador e patrão, 

necessário que haja uma proteção jurídica favorável, igualando as partes, dentro de um 

contexto, para que se aplique condições justas. Referido princípio deve ser visto com um 

significado civilizatório, face à flexibilização e os aspectos econômicos que precarizam as 

condições de trabalho.  
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Sobre o princípio da proteção ensina Américo Plá Rodriguez (2000, p. 90): 

 

O princípio da proteção se refere ao critério fundamental que orienta o Direito do 

Trabalho pois este, ao invés de inspirar-se num propósito de igualdade, responde ao 

objetivo de estabelecer um amparo preferencial a uma das partes: o trabalhador. 

Enquanto no direito comum uma constante preocupação parece assegurar a igualdade 

jurídica entre os contratantes, no direito do trabalho a preocupação central parece ser 

a de proteger uma das partes com o objetivo de, mediante essa proteção, alcançar-se 

uma igualdade substancial e verdadeira entre as partes.  

 

Conforme entendimento de Arnaldo Süssekind (2004, p. 144): 

 

O princípio da proteção ao trabalhador resulta das normas imperativas, e, portanto, de 

ordem pública, que caracterizam a intervenção básica do Estado nas relações de 

trabalho, visando a opor obstáculos à autonomia da vontade. Essas regras cogentes 

formam a base do contrato de trabalho - uma linha divisória entre a vontade do Estado, 

manifestada pelos poderes competentes, e a dos contratantes. 

 

O princípio da proteção visa prerrogativas para a classe trabalhadora, todavia, o mesmo 

deve ser aplicado visando o caso concreto, podendo ser flexibilizado diante das reais 

necessidades, não sendo absoluto para não cometer injustiças, deve haver uma aplicação 

harmônica. Mesmo diante da flexibilização dos direitos laborais e da precarização dos contratos 

de trabalho, o princípio da proteção é de incontestável prevalência, sobressaindo o direito dos 

obreiros, valorizando a dignidade do trabalhador. 

A terceirização irrestrita também fere o princípio da isonomia. Tal princípio prevê a 

igualdade, o tratamento justo para os cidadãos, igualitário, base do Estado Democrático de 

Direito. Está disposto no artigo 5°, da Constituição Federal, que dispõe que todos são iguais 

perante a Lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo tratamento igual para todos os 

cidadãos. Todavia, a terceirização da atividade-fim não garante o tratamento igualitário, uma 

vez que os trabalhadores terceirizados desempenham a mesma função de trabalhadores 

diretamente contratados e recebem salário inferior, não têm acesso às mesmas condições de 

segurança, tampouco, acesso a refeitórios, entre outros.  

A Lei estabelece a igualdade formal, em que todos os cidadãos são iguais perante a lei, 

e a igualdade material, que possibilita tratamento igual para situações iguais e tratamento 

diferente para situações diferentes como deve ocorrer na terceirização.  

Diante disso, a Lei 13.467/17 que autoriza a terceirização irrestrita afronta inúmeras 

previsões e princípios constitucionais, sendo contrária ao Estado de Bem-Estar Social. A mesma 

ofende inúmeros dispositivos constitucionais além de ser contrária ao princípio da proteção e 

ao princípio da isonomia, sujeitando os trabalhadores a péssimas condições de trabalho, 

tratando de forma desigual os trabalhadores que prestam serviço para um mesmo tomador. E, 
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ainda, é contrária às disposições do Direito do Trabalho, que não permite que os entes 

econômicos manipulem as leis em beneficio próprio.    

 

Nesse contexto, a terceirização da atividade-fim não se legitima a luz do direito do 

trabalho, por constituir abuso flexibilizador da contratação de mão de obra no espaço 

em que a empresa tem por função econômica manejar os fatores de produção inclusive 

o trabalho, para a realização de seus objetivos econômicos e de sua função social. 

Nessa direção, segundo a jurisprudência trabalhista, a terceirização de atividade fim 

constitui fraude ao regime de emprego, prática equiparada à intermediação ou locação 

de mão de obra (AMORIM, DELGADO, 2015, p. 60).  

 

O ordenamento jurídico brasileiro prima pela valorização do trabalho humano, pelo 

tratamento isonômico e pelos direitos sociais que assegurem uma vida com dignidade, o Bem-

Estar Social, proporcionando o desenvolvimento da classe trabalhadora, vedando a aplicação 

de Leis que acarretam prejuízos e danos à vida do trabalhador. Não se pode falar em redução 

de direitos.  

A Lei 13.467/17 e sua previsão normativa que permite a terceirização irrestrita colidem 

com previsões constitucionais e não devem, em nenhuma hipótese, ser aplicadas. A 

flexibilização das condições de trabalho, em busca de maiores lucros da empresa, com a 

consequente precarização das condições de trabalho, encontra limites diante das diretrizes 

principiológicas dispostas na Constituição Federal de 1988. Tal previsão subverte os valores 

sociais, ofendendo a unidade da ordem jurídica, abolindo o princípio de proteção aos 

trabalhadores.  

As relações de trabalho devem, portanto, basear-se nos limites constitucionais, vetor 

central do ordenamento jurídico brasileiro, necessário para o alcance da dignidade da pessoa 

humana e para o efetivo cumprimento dos direitos sociais.  
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5 CONCLUSÕES  

 

Ao longo da história da humanidade, o homem sempre trabalhou e o mesmo trabalho 

que o libertou, também o escravizou. A Revolução Industrial representa o auge dessa 

exploração. Homens, mulheres e crianças laboravam nas fábricas, sujeitos a salários irrisórios, 

jornadas extenuantes, ambientes insalubres e inseguros, sujeitos aos mais diversos acidentes e 

doenças ocupacionais. Tal situação gerou inúmeras revoltas, surgindo o Direito do Trabalho 

para conter essa desigualdade.   

O direito surge para regulamentar a vida em sociedade, assim como o Direito do 

Trabalho surge para regulamentar as relações de trabalho, impondo limites à prestação de 

serviço, assegurando melhores condições de trabalho que visavam à proteção do trabalhador.  

A Constituição Federal proclamada em 1988 tutela os direitos fundamentais do homem, 

consagrando a necessária proteção à dignidade humana, o valor social do trabalho e da livre 

iniciativa. O fundamento da República está pautado na valorização da dignidade da pessoa 

humana, prevista no artigo 1°, III, consagrando a dignidade como base fundamental do Estado 

Democrático de Direito. O homem deve ser protegido em relação ao seu patrimônio e em sua 

essência, garantindo direitos mínimos que lhe assegurem a dignidade. 

A dignidade humana é princípio norteador do ordenamento jurídico brasileiro e tem por 

escopo a proteção do homem em suas relações, assim como, tutelar as qualidades e os atributos 

essenciais do trabalhador nas relações laborais. Assim, o direito ao trabalho se encontra na 

esfera dos direitos sociais, compreendendo todos aqueles capazes, física, emocional, mental e 

intelectualmente, tutelando os interesses de natureza econômica que possibilitem seu 

desenvolvimento econômico e social. 

Da mesma forma, é necessário estender essa proteção aos bens inerentes ao homem, os 

seus direitos de personalidade do trabalhador, assegurando proteção ao nome, ao corpo, à 

imagem, à honra, à integridade física, à saúde, entre outros. Nesse contexto, o trabalhador deve 

ser protegido nas relações contratuais, para que não haja disparidades em seu contrato de 

trabalho, objetivando a promoção das necessidades fundamentais do ser humano.  

 A Constituição assegura também a proteção ao meio ambiente de trabalho, que é o local 

onde o trabalhador exerce suas funções laborativas e onde passa grande parte de sua vida, e 

merece a devida proteção. 

A nova realidade econômica, marcada pela crescente especialização da economia e o 

necessário aperfeiçoamento da produção, com redução de custos e despesas, ocasionam 

mudanças nas relações de trabalho, adequando e readaptando-o ao contexto econômico vigente 
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face às necessidades do capital, não raras vezes, superexplorando a grande massa trabalhadora. 

Os interesses econômicos desmedidos se sobrepõem aos direitos sociais históricos. 

Nesse contexto, a força de trabalho passa a sofrer controle de forma variada, mediante 

a edição de medidas e de condutas patronais que modificam o contexto contratual in pejus ao 

trabalhador, ocasionando danos irreparáveis em sua vida, honra, integridade física e psíquica.  

Preocupa-se intensamente com as necessidades do mercado e da economia, e se ignora as 

necessidades do trabalhador.  

Os direitos de personalidade do trabalhador devem ser tutelados, uma vez que a 

flexibilização do trabalho permite a flexibilização das leis trabalhistas, promovendo ataques aos 

institutos jurídicos trabalhistas e sua consequente degradação e desregulamentação, objetivando 

uma suposta adequação ao mercado econômico, cada vez mais seletivo e competitivo, que 

prioriza a produção e o lucro, em detrimento das vidas humanas.  

Como resultado, tem-se a desregulamentação de direitos duramente conquistados ao 

longo de décadas, precarizando cada vez mais as condições de trabalho, sujeitando os 

trabalhadores a jornadas excessivas, sem férias, sem o descanso semanal, sem convivência 

familiar, em flagrante desrespeito ao princípio da dignidade humana e o princípio da proteção.  

A terceirização, resultado da flexibilização como técnica de gestão, possibilita que uma 

empresa se dedique a sua atividade principal, delegando as atividades secundárias a uma 

empresa prestadora de serviço. Sua previsão normativa era admitida pela legislação brasileira 

em algumas hipóteses específicas, nos termos da Súmula n° 331, do Tribunal Superior do 

Trabalho. No entanto, em julho de 2017, foi aprovada a Lei 13.467/17, que aplica a terceirização 

a todos os setores da empresa.  

As jornadas de trabalho do trabalhador terceirizado são cada vez mais longas, salário 

inferior ao dos diretamente contratados, o número de acidentes e doenças ocupacionais é 

elevado, sofrem assédio moral no meio ambiente de trabalho, contrariando preceitos 

Constitucionais e das Consolidações das Leis do Trabalho. Tais condutas alienam e 

sobrecarregam o trabalhador, prejudicando sua saúde, frustrando seus projetos de vida, 

impedindo o lazer, o convívio familiar, o convívio social, entre outras. 

Referida Lei permite que a empresa terceirize todas as suas atividades, tornando-se uma 

mera exploradora de mão de obra, reduzindo o trabalhador à mera peça de mercado. A 

terceirização aplicada apenas nas atividades-meio já precarizam as condições e os contratos de 

trabalho, sua ampliação acarretará um efeito nefasto na vida do trabalhador.  

Tal previsão normativa trará inúmeros prejuízos aos trabalhadores, à economia, e a toda 

sociedade, considerando que apenas dispõe a terceirização ampla e irrestrita, mas não garante 
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direitos mínimos aos trabalhadores como a isonomia salarial, a representação sindical, 

previdência social, férias, segurança, saúde, entre outros. A terceirização tem como principal 

objetivo promover a precarização dos direitos sociais, com a superexploração das forças de 

trabalho e o total desrespeito aos direitos fundamentais do trabalhador. 

Nesse contexto, ocorre a supressão da dignidade da pessoa humana, princípio máximo 

do ordenamento jurídico brasileiro, dos direitos da personalidade, e do direito ao trabalho, 

constitucionalmente assegurados, ao lado do valor social do trabalho e da livre iniciativa, que 

prezam pelo meio ambiente de trabalho seguro e equilibrado. Vê-se, portanto, a eliminação e o 

desrespeito a uma série de direitos e garantias, agravadas pela omissão do Estado.   

A terceirização, nos termos da Súmula 331, apenas aplicada à atividade meio, como 

vem ocorrendo de modo desenfreado, atentatório, já acarreta inúmeros danos, submetendo o 

trabalhador a baixos salários, que não lhes garantem o mínimo existencial, a ambientes 

degradantes, sem a mínima condição de higiene, iluminação, ventilação, e sem nenhuma 

fiscalização, trazendo prejuízos a sua saúde e higidez; sem a observância de requisitos de 

segurança, intensificando os acidentes de trabalho e as mortes em razão das condições 

degradantes de trabalho. A terceirização irrestrita aumentará catastroficamente a precarização 

das condições de trabalho.  

Está-se diante de novos contextos de trabalho, pautados na precarização e na 

desregulamentação das normas trabalhistas em favor de uma hipotética sociedade e melhoria 

de condição social dos trabalhadores. Todavia, o efeito é inverso, retiram-se direitos e garantias 

fundamentais constitucionalmente asseguradas. As forças econômicas sujeitam os 

trabalhadores a péssimas condições de trabalho. 

Vive-se um flagrante retrocesso, uma vez que inúmeros direitos dos trabalhadores vêm 

sendo reduzidos e, por vezes, suprimidos, para atender aos interesses do capital, que almeja o 

lucro a todo custo.  

Em que pese a existência de tais condutas exploratórias, as mesmas devem encontrar 

limites no princípio basilar do ordenamento jurídico brasileiro, pautado na dignidade da pessoa 

humana, fundamento da República Federativa do Brasil, que veda o retrocesso social e se reflete 

na aplicação dos direitos sociais nas relações privadas, constitucionalmente garantido.  

Tais condutas ferem diretamente a dignidade humana do trabalhador, o valor social do 

trabalho, contrariando o Estado de bem-estar social, promovem o processo de segregação e 

discriminação dos trabalhadores. E, ainda, contraria os princípios da proteção e da isonomia, 

valores dispostos na Constituição Federal e base do Estado Democrático de Direito.  
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Os interesses econômicos desmedidos se sobrepõem aos direitos sociais históricos. Não 

se pode deixar que isso aconteça. A terceirização, como já ocorre nos termos da Súmula 331, 

vem sendo aplicada de forma precarizante. A implementação da terceirização em todos os 

setores da economia precariza ainda mais as condições do trabalho, tratando o trabalhador como 

mero objeto do mercado. Se algo tem que ser alterado, certamente, não é a deformação dos 

direitos dos trabalhadores, mas a alta carga tributária incidente sobre os empregadores, bem 

como, tem que se melhorar a gestão dos tributos pagos pelos contribuintes.  

Necessário se faz que se proteja a dignidade do trabalhador, o valor social do trabalho e 

se garantam condições dignas de trabalho, pautadas em um ambiente de trabalho seguro, 

higiênico, harmônico e equilibrado, no qual os direitos de personalidade dos trabalhadores, no 

meio ambiente de trabalho, sejam respeitados.  
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