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Resumo: O presente trabalho tem como principal escopo abordar o impacto da terceirização nas relações de 

trabalho, através da metodologia de estudo de caráter descritivo qualitativo e pesquisas com levantamentos 

bibliográficos em livros e sites. Justifica-se a elaboração do presente artigo, sobre a importância da terceirização 

nas organizações, tendo como objetivo geral apresentar suas vantagens e desvantagens, além de suas 

transformações no mercado de trabalho, devido às suas mudanças, e com um mercado cada vez mais fechado. 

Serão apresentados os conceitos de atividade-meio atividade-fim, além da constitucionalidade ou não da 

terceirização irrestrita. No que concerne as vantagens para a empresa, temos a possibilidade de terceirizar suas 

atividades fins. Para o trabalhador, entende-se como vantagem o aumento do número de vagas disponíveis no 

mercado. Em relação as desvantagens ao empregado, questiona-se que tal medida promoveria a precarização das 

relações de trabalho. 
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Abstract: The main objective of this study is to address the impact of outsourcing on work relations, through the 

methodology of a qualitative descriptive study and researches with bibliographic surveys in books and websites. 

It is justified the elaboration of this article, on the importance of outsourcing in organizations, with the general 

objective to present its advantages and disadvantages, besides its transformations in the labor market due to its 

changes, and with an increasingly closed market. The concepts of activity-half activity-end will be presented, 

besides the constitutionality or not of the unrestricted outsourcing. As far as the advantages for the company are 

concerned, we have the possibility to outsource their activities purposes. For the worker, it is understood as an 

advantage the increase in the number of places available in the market. Regarding the disadvantages to the 

employee, it is questioned that such a measure would promote the precariousness of labor relations 
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INTRODUÇÃO 

A metodologia do presente estudo é de caráter descritivo qualitativo e pesquisas 

com levantamentos bibliográficos em livros e sites. Com o passar do tempo, o sistema 

capitalista fez surgir determinados modelos produtivos os quais se adequassem às exigências 

da conjuntura social e econômica de cada época.  A terceirização é um método de gestão 

empresarial e de contratação de mão de obra que mais ganhou prestígio em meados do século 

XX, já que através deste processo passou a ser possível gerar mais resultados com menos 

custos. 
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Neste trabalho desenvolveremos uma análise dos impactos da Reforma 

Trabalhista proposta pela Lei nº 13.467/2017, onde será demonstrado os motivos pelos quais 

as atualizações oriundas deste dispositivo apresentam tanta resistência tanto para os 

estudiosos de Direito, quanto aos trabalhadores, que configuram a parte mais vulnerável nas 

relações de trabalho. 

Será abordado as vantagens e desvantagens da terceirização nas relações de 

trabalho, com a devida atenção a parte mais prejudicada, a menos favorecida, o trabalhador. 

A terceirização, da forma como está sendo desenvolvida e praticada, trará cada 

vez mais riscos aos empregados, representando perda de direitos no âmbito do Direito do 

Trabalho. 

 

1 O CONCEITO DE TERCEIRIZAÇÃO 

O conceito de terceirização tem seu surgimento datado na Segunda Guerra 

Mundial, em que empresas dos Estados Unidos precisavam concentrar-se na produção de 

armamentos, de modo a atender a demanda existente. Com este intuito, passaram a focar na 

atividade principal e delegaram as atividades secundárias a empresas prestadoras de serviço, 

como parte de melhoria do processo e técnica de gestão administrativa e operacional das 

empresas. Neste sentido, os resultados ficam mais evidentes sendo conhecido 

como outsourcing, ou terceirização, traduzindo. 

A partir de década de 1980, com o processo de internacionalização das 

empresas multinacionais, o conceito passou a ser difundido, trazendo mudança nas empresas. 

Pois, cada vez mais, os clientes se tornavam o centro das atenções exigindo que as empresas 

conhecessem seu perfil.  

O processo de terceirização, no Brasil, não foi diferente, pois foi implantado de 

forma gradativa devido à vinda das primeiras empresas de grande porte e multinacionais.  

No início a prática era conhecida como contratação de serviços de terceiros, principalmente 

de mão-de-obra, com o intuito de reduzir o custo de mão-de-obra, tendo como objetivo 

contratar terceiros para trabalhar e ter ganho de qualidade, eficiência, especialização, eficácia 

e produtividade da atividade principal da empresa e os itens acessórios ficariam por conta da 

empresa terceirizada.  

A constante competitividade do mercado tornou imprescindível o nascimento de 

novos negócios que tenham como escopo a redução de custos nos serviços, o que resultou na 
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elevação da concorrência empresarial. Em virtude disso, originou-se a terceirização, pois tal 

atividade mostrou-se efetiva na racionalização da mão de obra. 

A terceirização é uma atividade que permite à empresa transferir a outras suas 

atividades-meio, resultando numa maior disponibilidade de recursos na atividade-fim, que 

permite diminuição de custos e consequente economia de métodos e desburocratização da 

administração.  

No Brasil, conforme aduz Queiroz (1998, p. 63), a terceirização aconteceu de 

maneira progressiva através das empresas multinacionais que se instalavam no país, em 

especial as automobilísticas, no início da década de 80. Desta época até meados de 1989, a 

terceirização era denominada de contratação de serviços de terceiros, apenas para reduzir os 

gastos com a mão de obra. 

Levando em consideração este contexto histórico, importante mencionar os 

ensinamentos de Delgado sobre a expressão “terceirização” (2016, p. 487): 

 
A expressão terceirização resulta de neologismo oriundos da palavra terceiro, 

compreendido como intermediário, interveniente. Não se trata, seguramente, de 

terceiro, no sentido jurídico, como aquele que é estranho a certa relação jurídica 

entre duas ou mais partes. O neologismo foi construído pela área de administração 

de empresas, for a da cultura do Direito, visando enfatizar a descentralização 

empresarial de atividades para outrem, um terceiro à empresa. 

Vê-se, assim, que no fenômeno da terceirização a empresa prestadora de serviços 

emprega e remunera o trabalho realizado por seus funcionários, ou faz um subcontrato com 

outra empresa para a realização dos serviços. Não existe vínculo empregatício entre a empresa 

contratante e os trabalhadores ou sócios das prestadoras de serviços. 

Verifica-se uma relação trilateral onde há o empregado, prestador de serviço; a 

empresa terceirizante, que contrata o referido empregado; e por fim a empresa tomadora de 

serviço que recebe a prestação do serviço embora não assuma a posição de empregadora. 

Na terceirização é comum encontrarmos os termos atividade-meio e atividade-

fim, onde esta primeira é característica do propósito fundamental da empresa, é a tarefa 

necessária, mas não apresenta ligação concreta com a atividade principal da empresa, isto é, 

trata-se de uma função não primordial. Já a atividade-fim, como o próprio nome contempla, é 

aquela que corresponde a finalidade da produção da empresa. Numa instituição financeira, por 

exemplo, o serviço prestado pela zeladora se enquadraria como uma atividade-meio, enquanto 

o trabalho exercido pelo bancário figuraria como atividade-fim. 
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Discorre Mauricio Godinho Delgado (2014, p. 430), que no Direito do Trabalho, a 

terceirização consiste no “fenômeno pelo qual se dissocia a relação econômica de trabalho da 

relação justrabalhista que lhe seria correspondente”. Isto é, através da terceirização, o sentido 

jurídico do instituto deixa de estar vinculado aos direitos e princípios trabalhistas os quais 

formam uma relação trabalhista strito sensu. “Por tal fenômeno, insere-se o trabalhador no 

processo produtivo do tomador de serviços sem que se estendam a este os laços 

justrabalhistas, que se preservam fixados com uma atividade interveniente” (DELGADO, 

2014, p. 430). 

Vale ressaltar que quando da constituição da Organização Internacional do 

Trabalho – OIT, pela Convenção da Filadélfia de 1944, ficou instituído que “o trabalho 

humano não é uma mercadoria”. Por conta disso, visando proteger a dignidade humana, não 

se admite, à luz dos princípios que regem o Direito do Trabalho, a coisificação do trabalhador, 

o aluguel de sua força de trabalho por outrem. 

É certo que surgem efeitos de todos os lados. Utilizando-se da terceirização, as 

empresas economizam encargos trabalhistas e tornam-se mais competitivas e enxutas. Por 

outro lado, há uma mitigação dos direitos trabalhistas, em afronta a princípios do Direito do 

Trabalho e do próprio Direito Constitucional, como os famosos princípios da proteção ao 

trabalhador, em todos os seus desdobramentos, da dignidade humana e valorização do 

trabalho. 

Mesmo com a mudança de conceito da terceirização, o instituto em questão 

continua a ser uma representação clara do capitalismo efervescente e da necessidade de lucro 

máximo, mediante exploração do trabalho humano em larga escala, sem recompensa alguma 

que valorize o empregado, profissional ou pessoalmente.  

A terceirização é um fenômeno atual e praticado cotidianamente nas empresas, o 

qual estimula o desenvolvimento de uma empresa enxuta e leva à descentralização de 

atividades da empresa, como forma de, ao mesmo tempo, reduzir custos e aumentar a 

produtividade, em curtos intervalos de tempo. 

 

2 A EVOLUÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO NO BRASIL 

Até meados do mês de agosto de 2018, por falta de legislação adequada, a 

terceirização era regida pela súmula nº 331 do TST, que possui a seguinte redação: 

SUM-331, TST CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE 
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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 de 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. 8.666/93, 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. 

 

Vejamos então que a súmula supracitada, dentro da terceirização, tinha como 

escopo diferenciar as atividades-fim e atividades-meio segundo a essencialidade ou não dos 

serviços da empresa tomadora dos serviços terceirizados. Em simples palavras, as atividades 

que integram o objeto social de uma empresa indicam sua atividade-fim, enquanto que as 

atividades que não integram o objeto social são consideradas atividades-meio. 

Vê-se que as hipóteses de terceirização são restringidas pelo item II da súmula, 

assim apenas eram passíveis de terceirização serviços de vigilância, limpeza e conservação, 

além dos serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador. 

A referida súmula versa ainda sobre a responsabilidade subsidiária da tomadora 

de serviços, bem como visa regulamentar a responsabilidade dos entes públicos nos caros de 

terceirização. 

Diante de todas as premissas apresentadas, não restam dúvidas quanto do papel da 

súmula nº 331 do TST para a segurança jurídica do trabalhador terceirizado. Cumpre salientar 

que durante anos, o teor dessa súmula regulamentou e serviu como base para todo o 

regramento doutrinário e jurisprudencial desenvolvido sobre o tema. 

A Lei nº 13.429/2017, que modificou o conteúdo da Lei nº 6.019/1974, que antes 

regulava apenas o trabalho temporário, vem sendo encarada como o marco regulador da 

terceirização, a ponto de que para muitos, a partir de agora está rompido o limite que o 
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Tribunal Superior do Trabalho apresentava nas relações de trabalho ao intermediar as 

atividades-fim e atividades-meios do tomador de mão-de-obra. 

A redação da referida lei, apresentou algumas inovações se comparada à súmula 

331 do TST. Dentre elas, e também considerada a mais substancial, foi a chamada 

“terceirização irrestrita”, haja vista que em nenhum momento o texto da lei se refere a 

qualquer limitação quanto aos serviços passiveis de terceirização. 

Assim, entende-se que é possível terceirizar a atividade-fim da empresa tomadora 

de serviços. Nesse interim, é possível notar que o elastecimento das hipóteses de terceirização 

licitas foi enorme, fato que indubitavelmente acarretará no aumento do número de 

terceirizados no Brasil. 

Mesmo sabendo-se da necessidade de modernização da lei da terceirização, é 

impossível realizar a leitura da lei sem a preocupação decorrente das incertezas por ela 

trazidas, não só as decorrentes do desconforto natural provocado pelo novo, mas também 

ruptura com a doutrina trabalhista e a desatenção a todo o esforço histórico e de construção 

jurisprudencial, que impôs limites da terceirização. Desta vez, o empregador, a parte mais 

vulnerável, foi deixado de lado. 

Além disso, a lei, mesmo após a regulamentação de um instituto que não havia 

regras, não trouxeram soluções concretas para os problemas já enfrentados pelos 

trabalhadores terceirizados. Pelo contrário, com o advento de terceirização irrestrita, a 

situação apenas foi agravada, como já foi dito, gerando perdas significativas. 

É notório que o legislador não poderia ficar, para sempre, inerte diante da situação 

preocupante demonstrada pela terceirização, afinal o fenômeno, há muitos anos, já é prática 

cotidiana, e necessitava de um regramento. Todavia, não é através dessa lei e do atual 

conceito por ela atribuído, legitimando condições precárias de trabalho e a ruptura de direitos 

trabalhistas, tratando-os de maneira singular, que se irá conseguir consertar as falhas e 

desenvolver o instituto com as normas de proteção ao trabalhador. Dar voz ao retrocesso não 

é a solução. 

No ensinamento de Jorge Luiz Souto Maior (2001, p. 327): “Ainda que motivos 

de ordem econômica reclamem redução do custo do trabalho, este não pode ser atingido 

passando-se por cima da ordem jurídica. Como se disse, direito e economia podem exercer 

influência um sobre o outro, mas um não determina o raciocínio do outro.” 

Dar voz ao retrocesso certamente não é a solução. Sobre o tema, afirma Lívia 

Mendes Moreia Miraglia (2008, p; 209): “Sendo assim, é essencial para o trabalhador 
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terceirizado a efetiva aplicação dos mecanismos jurídico-retificadores de isonomia salarial, 

responsabilidade da empresa tomadora quanto às verbas trabalhistas, enquadramento sindical 

e, principalmente, o tratamento igualitário (com relação ao empregado efetivo) nas questões 

concernentes à saúde e à segurança do trabalho”. 

Os métodos implantados poderiam viabilizar a prática da terceirização trabalhista 

nas empresas, já que socialmente ela não pode mais ser extinta, não para priorizar o 

trabalhador terceirizado ao empregador ou qualquer outro, mas para assegurar os princípios 

constitucionais da não discriminação, dignidade da pessoa humana e valorização do trabalho. 

A mitigação dos direitos dos trabalhadores terceirizados deve ser coibida e não ampliada. 

A isonomia é a palavra-chave do tratamento jurídico que deve ser dado ao 

trabalhador terceirizado, em relação ao empregado permanente da empresa tomadora dos 

serviços. Tanto em relação aos salários, como quanto a todas as condições referentes ao 

ambiente de trabalho, o que, repita-se, a lei faz apenas de maneira genérica e sem tratar 

detalhadamente dos benefícios e das garantias. 

A não extensão do direito de isonomia salarial aos trabalhadores terceirizados fere 

não só importantes pilares do Direito do Trabalho, como também o preceito constitucional da 

não discriminação. 

Temos ainda como desvantagem para a classe trabalhadora a empresa contratante 

ser subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas dos empregados da prestadora 

de serviços/devedora. Na prática, significa dizer que o terceirizado poderá cobrar o 

pagamento de direitos da empresa tomadora de serviços após se esgotarem todos os bens da 

terceirizada.  

Ademais, não raro, haver vinculação entre acidentes de trabalho e os empregados 

terceirizados, comumente associado às péssimas condições de segurança e higiene no 

trabalho. Nesse aspecto houve uma sensibilização do legislador que buscou amenizar tais 

situações afirmando ser responsabilidade da contratante a garantia da segurança no trabalho, 

conforme §§ 3º e 4º do art. 5º-A, que foram acrescentados à Lei 6.019/74 pelo art. 2º da Lei 

13.429/2017: 

Art. 2º A Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974, passa a vigorar acrescida dos 

seguintes arts. 4º-A, 4º-B, 5º-A, 5º-B, 19-A, 19-B e 19-C:  

(...) 

Art. 5º-A.  Contratante é a pessoa física ou jurídica que celebra contrato com 

empresa de prestação de serviços determinados e específicos. 

(...) 

§ 3º É responsabilidade da contratante garantir as condições de segurança, higiene e 

salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas 

dependências ou local previamente convencionado em contrato.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6019.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6019.htm#art5a
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§ 4º A contratante poderá estender ao trabalhador da empresa de prestação de 

serviços o mesmo atendimento médico, ambulatorial e de refeição destinado aos 

seus empregados, existente nas dependências da contratante, ou local por ela 

designado. 

 

Embora seja notável a preocupação do legislador em definir a responsabilidade da 

contratante, é visível que perdeu a chance de fixar também a responsabilidade nos casos de 

acidente do trabalho, o que para o trabalhador seria um retrocesso, tornando-o ainda mais a 

peça mais fragilizada na relação trabalhista. 

Outro aspecto que busca trazer segurança aos terceirizados é a necessidade da 

empresa prestadora de serviços estar atrelada a serviços determinados e específicos. 

Conforme se verifica no Art. 5º-A caput e §§ 1º e 2º: 

 
Art. 5º-A.  Contratante é a pessoa física ou jurídica que celebra contrato com 

empresa de prestação de serviços determinados e específicos.  

§ 1o  É vedada à contratante a utilização dos trabalhadores em atividades distintas 

daquelas que foram objeto do contrato com a empresa prestadora de serviços.  

§ 2o  Os serviços contratados poderão ser executados nas instalações físicas da 

empresa contratante ou em outro local, de comum acordo entre as partes.  

Ademais, a lei 13.429/2017 apresenta diversos requisitos para a funcionamento 

das empresas de prestação de serviços, quais sejam: 

Art. 4º-B.  São requisitos para o funcionamento da empresa de prestação de serviços 

a terceiros:  

I - prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);  

II - registro na Junta Comercial;  

III - capital social compatível com o número de empregados, observando-se os 

seguintes parâmetros:  

a) empresas com até dez empregados - capital mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais);  

b) empresas com mais de dez e até vinte empregados - capital mínimo de R$ 

25.000,00 (vinte e cinco mil reais);  

c) empresas com mais de vinte e até cinquenta empregados - capital mínimo de R$ 

45.000,00 (quarenta e cinco mil reais);  

d) empresas com mais de cinquenta e até cem empregados - capital mínimo de R$ 

100.000,00 (cem mil reais); e  

e) empresas com mais de cem empregados - capital mínimo de R$ 250.000,00 

(duzentos e cinquenta mil reais). 

 

Por fim, de acordo com Martins (2001, p.42), a principal vantagem sob o aspecto 

administrativo, é a melhoria da qualidade do produto ou serviço vendido, além da elevação da 

produtividade. Além de ser um excelente método na obtenção de um controle de qualidade 

eficiente na empresa, tendo em vista que uma das premissas dos administradores é a redução 

de encargos trabalhistas e previdenciários, alinhado à redução do preço final do produto ou 

serviço. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6019.htm#art5a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6019.htm#art4b
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Os empresários defendem como vantagem ao empregado a regulamentação da 

terceirização, justificando que a mesma ajuda na diminuição da informalidade do mercado, 

gera mais empregos, além de proporcionar segurança jurídica para o funcionário nas relações 

de trabalho. Para o empresariado, ocorreria uma desburocratização, o que facilitaria a relação 

trabalhista, e consequentemente fomentaria de maneira satisfatória a economia brasileira. 

2.1 Convenção 111 da OIT 

A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho, Convocada em 

Genebra pelo Conselho de Administração da Repartição Internacional do Trabalho e reunida a 

4 de junho de 195, adotou diversas disposições relativas à administração em matéria de 

emprego e profissão. Fora amplamente discutido que todos os seres humanos, seja qual for a 

raça, credo ou sexo, teriam direito ao progresso material e desenvolvimento espiritual em 

liberdade e dignidade, em segurança econômica e com oportunidades iguais. 

 Para a garantia da igualdade salarial, a CF/88 confere status constitucional aos 

acordos e convenções internacionais de que o Brasil faz parte (art. 5º, §2º. Nossa federação é 

integrante da OIT e signatária da Convenção 111, onde os primeiros artigos aduzem que: 

 
 Art. 1 — 1. Para os fins da presente convenção o termo “discriminação” 

compreende: 

  

a) toda distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, cor, sexo, religião, 

opinião política, ascendência nacional ou origem social, que tenha por efeito destruir 

ou alterar a igualdade de oportunidade ou de tratamento em matéria de emprego ou 

profissão; 

  

b) qualquer outra distinção, exclusão ou preferência que tenha por efeito destruir ou 

alterar a igualdade de oportunidades ou tratamento em matéria de emprego ou 

profissão que poderá ser especificada pelo Membro interessado depois de 

consultadas as organizações representativas de empregadores e trabalhadores, 

quando estas existam, e outros organismos adequados. 

Art. 2 — Qualquer Membro para o qual a presente convenção se encontre em vigor 

compromete-se a formular e aplicar uma política nacional que tenha por fim 

promover, por métodos adequados às circunstâncias e aos usos nacionais, a 

igualdade de oportunidades e de tratamento em matéria de emprego e profissão, com 

o objetivo de eliminar toda discriminação nessa matéria. 

Ao permitir distinção salarial entre o empregado terceirizado e o empregado da 

própria empresa na atividade fim desta, a Lei de terceirização viola o conteúdo da norma 

internacional transcrita. Portanto, a Justiça do Trabalho deveria corrigir as distorções salariais 

oriundas da Lei de terceirização com base no art. 5º, §2º, da CF/88 combinado com a referida 

Convenção 111 da OIT, uma vez que a reforma trabalhista não menciona, em nenhuma de 
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suas redações, a isonomia entre os salários do terceirizado e efetivo, além de constar a 

responsabilidade no caso de acidentes de trabalho.  

 

3 A INCONSTITUCIONALIDADE DA ATIVIDADE-FIM NA 

TERCEIRIZAÇÃO 

 Ao adentrarmos na questão da constitucionalidade da terceirização, temos que 

dá atenção especial aos princípios constitucionais envolvidos nesta esfera, a saber, princípio 

da proteção do trabalhador, princípio do in dubio pro operario, a prevalência da norma 

favorável ao trabalhador e princípio da preservação da condição mais benéfica. 

A partir do estudo dos princípios supracitados, denota-se a importância de 

resguardar os direitos dos trabalhadores, uma vez que eles representam a parte mais 

vulnerável nas relações de trabalho. 

 

3.1 Princípio da proteção ao trabalhador  

O direito do trabalho tem como base um princípio supremo, protecionista, que 

desenvolve as suas normas, entregando ao empregado, em virtude de sua vulnerabilidade, um 

auxílio prioritário no contrato de trabalho. 

O princípio da proteção ao trabalhador é um princípio que instrui a criação e a 

aplicação das normas de direito do trabalho. A proteção do direito do trabalho destina-se à 

pessoa humana, conforme mostra o art. 1º, III, da CF/88. O direito do trabalho surgiu para 

proteger o trabalhador, visando o equilíbrio entre o capital e o trabalho, gerando direitos e 

obrigações entre empregados e empregadores. 

Observa-se que o princípio da proteção ao trabalhador é subdivido em outros três, 

quais sejam, o in dubio pro operario, a prevalência da norma favorável ao trabalhador e a 

preservação da condição mais benéfica. 

 

3.1.1 O in dubio pro operario 

O princípio in dubio pro operario, condiz que num caso concreto, ao restar dúvida 

a respeito do seu significado, o crítico deverá descair sobre aquele que for mais benéfico ao 

trabalhador. 
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A avaliação feita pela vulnerabilidade não é de exclusividade do direito do 

trabalho, já que o próprio Código Civil em seu artigo 423 trata do tema, vejamos: 

 
“Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou 

contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente.” 

Assim sendo, temos que o princípio supracitado é norteado por determinações 

protetivas, onde diante de um questionamento que seja inclinado a várias interpretações, tem 

de ser aplicada aquela mais favorável ao empregado.  

Em razão do anteriormente exposto, temos o porquê que terceirização não deveria 

ser reconhecida, uma vez que o trabalhador, a parte mais vulnerável do contrato de trabalho, 

não tem condições de arcar com as suas consequências, como a perda de direitos conquistados 

mediante várias reinvindicações há tempos atrás.  

 

3.1.2 A prevalência da norma favorável ao trabalhador 

O princípio da norma favorável ao trabalhador assenta que quando duas ou mais 

normas gozarem sobre um mesmo tipo de direito, preferencialmente será adotada aquela que 

trouxer mais favorecimento ao trabalhador.  

O ponto principal de aplicação deste mandamento é a pluralidade de normas 

jurídicas vigente e aplicáveis a determinado caso concreto. 

O principal objetivo aqui é a proteção do empregado, já que diante de uma 

variedade de fontes sobre um mesmo direito, prioritariamente será aplicada a mais favorável 

para ele. 

 

3.1.3 Princípio da preservação da condição mais benéfica 

O princípio da preservação da condição mais benéfica tem como escopo 

solucionar o problema da aplicação da norma no tempo com a finalidade de conservar os 

benefícios que o empregado possui nos casos em que forem afetados por mudanças que lhes 

seriam prejudiciais, isto é, a aplicação do princípio do direito adquirido. 

Este princípio também é conhecido como inalterabilidade contratual in pejus, que 

consiste numa determinação protetiva, onde diante de fontes autônomas contínuas no tempo, 

prevalece a anterior, desde que mais favorável ao trabalhador. 
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Um exemplo disto está presente no art. 468 da CLT, que aduz que “nos contratos 

individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mutuo 

consentimento, e, ainda assim, desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao 

empregado, sob pena de nulidade infringente desta garantia”.  

3.2 O posicionamento do Supremo Tribunal Federal 

Na quinta feira do dia 30 de agosto do referente ano o plenário do Supremo 

Tribunal Federal, por 7 (sete) votos a 4 (quatro), decidiu ser constitucional o emprego de 

terceirizados nas atividades-fim da empresa. Tal posicionamento do STF veio ao encontro do 

entendimento da lei ordinária 13.429/2017, ou seja, as características, vantagens e 

desvantagens da terceirização abordadas acima foram consideradas legais. A discussão se deu 

a partir da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, que proíbe a terceirização. Para a 

maioria dos ministros, não há lei que proíba a prática nem comprovação de que essa 

modalidade de prestação de serviço precariza o trabalho ou viola a dignidade do trabalhador.  

Prevaleceu o entendimento dos relatores, ministros Luís Roberto Barroso e Luiz 

Fux. Para o ministro Barroso, as restrições que vêm sendo impostas pela Justiça do 

Trabalho à terceirização violam os princípios da livre iniciativa, da livre concorrência e da 

segurança jurídica. Na mesma linha, o ministro Luiz Fux afirmou que a súmula 331 do 

TST, que veda a terceirização nas atividades-fim, é uma intervenção imotivada na 

liberdade jurídica de contratar sem restrição. 

Esta decisão permite que empresas contratem outras pessoas jurídicas 

terceirizadas para a sua atividade-fim, excluindo o risco desta terceirização ser declarada nula 

unicamente com base neste critério.  

O posicionamento adotado pelo STF está em sentido contrário ao da 

jurisprudência pacífica que o TST possuía, já que a terceirização da atividade-fim das 

empresas era proibida, somente sendo permitida a terceirização das atividades-meio, como 

por exemplo, os serviços de limpeza, segurança, alimentação dos funcionários etc. 

Em relação aos argumentos favoráveis para criação desse precedente pelo STF, a 

necessidade de geração de empregos ganhou destaque no entender dos Ministros. 

Infelizmente foi levado em consideração a quantidade de empregos, deixando de lado a 

qualidade. O problema serão os efeitos deste posicionamento, uma vez que com o passar do 

tempo, o empregado trabalhará cada vez mais e ganhará cada vez menos.  
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Independentemente dos diversos argumentos e interpretações derivadas da 

legislação do trabalho e constitucional que criticam tal julgado do STF, o presente artigo 

pretende discorrer sobre os efeitos de tal decisão no cenário tributário e econômico nacional.  

Até o momento atual, não há estudos aprofundados sobre os impactos da lei de 

terceirização no setor fiscal e sua interferência na arrecadação, mas é certo que sua 

abrangência vai além do setor trabalhista, podendo-se fazer algumas previsões ilustrativas na 

tentativa de visualização dos possíveis cenários arrecadatórios. 

Num primeiro momento, diversas empresas terão a intenção de substituir, de 

forma lenta e gradual, seus funcionários empregados por funcionários terceirizados para 

diminuição de custos.  

Quando os mesmos forem incorporados pelas empresas de terceirização, terão 

uma diminuição em seus salários, tendo em vista a perda de antigas gratificações, comissões 

pagas pelo antigo empregador, ou seja, a parte mais vulnerável, o trabalhador, será a parte 

mais prejudicada.  

Interessante fazer uma observação nesse ponto a respeito da reforma trabalhista 

que segundo o texto vigente, no momento da feitura deste, segundo o art. 457, §2º da CLT, 

não constituem base de cálculo para incidência da contribuição previdenciária as seguintes 

importâncias, ainda que habituais: i) ajuda de custo (independentemente do valor), ii) auxílio 

alimentação (vedado pagamento em dinheiro); iii) diárias para viagem; iv) prêmios; v) 

abonos. 

No segundo momento, quando a fixação da nova política de terceirização, haverá 

um aumento repentino na geração de postos de trabalhos pelas empresas de terceirização que 

absorverão, na teoria, boa parte dos desempregados, gerando assim um possível aumento na 

arrecadação das contribuições previdenciárias, tendo em vista a diversidade da base de 

financiamento e o aumento da classe ativa.  

No terceiro momento, com a redução de custos das empresas que tiveram seus 

empregados substituídos por empregados terceirizados, gerando assim economia na folha de 

pagamento de pessoal, economia pela responsabilidade e fiscalização dos encargos 

trabalhistas que ficarão a cargo das terceirizadas, causará um consequente aumento no 

faturamento das empresas, aumentando, por sua vez, a base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e 

COFINS. 
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A diminuição de custo de produção pode implicar também redução do preço do 

produto para o consumidor final, elevando assim o consequente giro da circulação de 

mercadoria e os consequentes impostos que incidam nas respectivas operações. 

Como se pode perceber, no plano hipotético, os cenários parecem ser positivos 

para o aumento de arrecadação, sem, no entanto, aumentar a carga tributária para o 

contribuinte, consumidor final dos respectivos produtos e serviços. 

Temos ainda a substituição do empregado, pessoa física, pela empresa de 

terceirização e a cessão de mão de obra na atividade-fim, não existindo mais relação 

trabalhista/empregatícia entre empregador e empregado, mas sim uma relação estritamente 

contratual entre duas pessoas jurídicas, o valor do contrato para fins de pagamento do salário 

dos empregados terceirizados continuará sendo considerado uma despesa, porém, agora, será 

classificado como um serviço essencial para o negócio, ou seja, um insumo, hábil para 

dedução. 

Importante ressaltar também que a reforma trabalhista, em nenhum momento de 

sua redação, aborda se haverá ou não isonomia salarial entre o trabalhador efetivo e o 

terceirizado, o que resulta em insegurança jurídica. Ademais, temos a ausência da fixação da 

responsabilidade nos casos de acidente de trabalho com um empregado terceirizado. Logo, 

com tudo o exposto acima, resta-se claro que a parte mais vulnerável, o trabalhador 

terceirizado, infelizmente acabou saindo prejudicado após as mudanças supracitadas, uma vez 

que as suas condições financeiras desfavoráveis, meio que os obrigam a aceitar tais condições 

injustas em troca de um emprego, mesmo estando ausente alguns direitos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O globo apresenta mudanças constantes e a sociedade precisa adequar-se à 

contemporaneidade, à globalização. Enfim, em cada período da história, predominou um 

modelo social e de produção e, com o avançar da marcha histórica e o surgimento do modelo 

econômico neoliberal, a terceirização emergiu como um fenômeno dos tempos atuais. 

Atualmente, é a forma de flexibilização dos direitos trabalhistas mais utilizada 

pelas empresas, objetivando a diminuição de custos e aumento da produção através da 

descentralização das atividades do empreendimento. 

A legislação acerca da terceirização se mostrava antiquada para regulação da 

matéria, o que possibilitava às empresas se aproveitarem da situação de falta de parâmetros, 

para contratar trabalhadores em condições bastante precárias. Já a terceirização provoca a 
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redução dos salários com aumento de jornada de trabalho e péssimas condições de trabalho, o 

que se traduz em uma afronta aos direitos trabalhistas conquistados historicamente e 

garantidos pela Constituição Federal de 1988. 

Seria injusto esperar que a Súmula 331 do TST cumprisse o papel normativo 

delegado às leis, sendo premente que o legislador se insurgisse de sua posição inerte e criasse 

uma lei que normatizasse a terceirização trabalhista no Brasil. 

As inovações revelam o objetivo de proteção aos empresários contra as 

reclamações trabalhistas que hoje abarrotam a Justiça do Trabalho, além de não se preocupar 

em tutelar o trabalhador, quem verdadeiramente está na posição de hipossuficiente. 

Dentre absurdos e considerações genéricas, a legislação autoriza a contratação de 

pessoal, mediante empresas prestadoras de serviço, para a execução de trabalhos em 

atividades essenciais ou acessórias da empresa tomadora, ou seja, atividades fim ou meio, 

qualquer tipo de atividade. 

Em linhas gerais, é possível destacar argumentos favoráveis e contrários. É 

necessário levar em conta ainda a existência de interesses contrapostos: de um lado o 

empregador e de outro o empregado. 

Com relação aos argumentos favoráveis é possível destacar a modernização da 

administração empresarial com a redução de custos, aumento da produtividade com a criação 

de novos métodos de gerenciamento da atividade produtiva, bem como a própria edição da lei 

em si, afinal, antes da edição da lei 13.429/2017 a regulamentação da terceirização era 

exclusivamente jurisprudencial, o que dava margem a insegurança jurídica. Também são 

apresentadas como vantagem o aumento do número de empregos, já que a terceirização 

facilita o processo de contratação. 

Dentre os argumentos contrários é possível visualizar a redução dos direitos 

globais dos trabalhadores, tais como a redução de salários, impossibilidade de promoção ou 

recebimento de vantagens advindas de acordos e convenções coletivas, além da possibilidade 

da empresa terceirizar suas atividades fins.  

Por fim, resta-se claro que faltou mais sensibilidade aos nossos legisladores ao 

permitir a terceirização irrestrita nos contratos de trabalho. Não levaram em consideração a 

hipossuficiência dos trabalhadores. Infelizmente pensaram na quantidade de postos de 

trabalhadores que serão criados, todavia, a qualidade dos mesmos não foi considerada, além 

da instalação de insegurança jurídica para os empregados. 
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