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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO LUIZ FUX, RELATOR DO ARE. Nº 

713.211/MG, EM TRÂMITE NO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

 

  

 

 

 

 

Autos de ARE 713.211/MG 

 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MAGISTRADOS DA JUSTIÇA DO 

TRABALHO, sociedade civil sem fins lucrativos, (ESTATUTO, ATA DE POSSE DA 

ATUAL DIRETORIA, anexos), com endereço no SHS Qd. 06 Bloco E, Conj. A – 

Salas 602 a 608 – Edifício Business Center Park Brasil 21, Asa Sul, Brasília – DF, 

CEP 70.316-000, neste ato representada pelo seu Presidente, Sr. PAULO LUIZ 

SCHMIDT, brasileiro, casado, RG nº 100.567.522 SSP/RS, CPF nº 255.412.770-00, 

por meio de seus advogados, adiante assinados, com endereço para notificações e 

intimações na Rua Comendador Araújo, nº 692, Batel, Curitiba, PR, CEP 80.420-

000, vem, muito respeitosamente, requerer, na forma dos artigos 543-A, § 6º do 

Código de Processo Civil e 323, § 3º do Regimento Interno do Supremo Tribunal 

Federal, a sua admissão e intervenção no presente feito na condição de  

 

AMICUS CURIAE, 

 

no presente feito – Recurso Extraordinário com Agravo nº 713.211, com repercussão 

geral reconhecida – em que é recorrente CELULOSE NIPO BRASILEIRA S/A – 

CENIBRA, e recorridos o SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 

EXTRATIVAS DE GANHÃES E REGIÃO SITI-EXTRA e o MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO TRABALHO, pelas razões de direito que passa a expor: 
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I. DA LEGITIMIDADE DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MAGISTRADOS 

DA JUSTIÇA DO TRABALHO – ANAMATRA – PARA ATUAR COMO 

AMICUS CURIAE NO FEITO 

 

Assimilando os ideais doutrinários e jurisprudenciais, especialmente da 

jurisprudência constitucional alemã e norte americana, o legislador constitucional 

reformador brasileiro inseriu a repercussão geral constitucional como filtro ao manejo 

do Recurso Extraordinário. 

Com o abandono da subjetividade que permeava referido recurso em 

favor da objetividade anunciada como necessária à retomada da função institucional 

do Supremo Tribunal Federal, a Emenda Constitucional nº 45 inseriu a repercussão 

geral e, na esteira do caráter democrático dos institutos similares do Direito 

espanhol, estadunidense e germânico, facultou o ingresso da figura do Amicus 

Curiae nos processos em que a matéria se mostrar relevante, considerando-se, 

sempre, a representatividade dos postulantes1 que se candidatarem a colaborar com 

a Corte, quer nos aspectos jurídicos, quer nos aspectos pragmáticos, econômicos, 

sociais e políticos que avultem do alcance da decisão a ser proferida. 

A entidade ora postulante, segundo o seu estatuto, representa os Juízes 

do Trabalho brasileiros, a quem é incumbida, constitucionalmente, a competência 

para dirimir os conflitos decorrentes das relações de trabalho, na forma e no alcance 

da compreensão dada ao disposto no artigo 114 da Constituição Federal. Para ser 

exato, a entidade congrega todos os Magistrados do Trabalho vinculados às 24 – 

vinte e quatro – Associações Regionais – AMATRAS – e os Ministros dos Tribunais 

Superiores, consoante os termos do artigo 8º de seu Estatuto. 

Entre as suas finalidades estatutárias, destacam-se: 

 

Art. 2º A ANAMATRA tem por finalidade:(...) 

IV - pugnar pelo crescente prestígio da Justiça do Trabalho. 

Art. 3º A ANAMATRA poderá agir como representante ou substituta, 
administrativa, judicial ou extrajudicialmente, na defesa dos interesses, 

                                           
1 Toma-se como referência o conteúdo do art.7º, § 2º da Lei nº 9.868/99. 



 

3 

 

prerrogativas e direitos dos magistrados associados, de forma coletiva ou 
individual. 

Art. 5º A ANAMATRA deverá atuar na defesa dos interesses da sociedade, em 
especial pela valorização do trabalho humano, pelo respeito à cidadania e pela 
implementação da justiça social, pugnando pela preservação da moralidade 
pública, da dignidade da pessoa humana, da independência dos Poderes e dos 
princípios democráticos. 

 

Dessa forma, fiel às finalidades que a alicerçam, faz-se necessária a 

atuação da ANAMATRA neste feito, não havendo dúvidas de que a matéria discutida 

é afeta à própria existência e eficiência da Justiça do Trabalho – concretizada 

diariamente em seus Magistrados e nos atores das relações jurídicas trabalhistas. 

O fenômeno da terceirização é um dos responsáveis pelo aumento 

exponencial das ações trabalhistas que, material e concretamente, demandam dos 

Juízes do Trabalho, a aplicação cuidadosa e rigorosa do Direito do Trabalho, sempre 

à luz dos princípios constitucionais da unidade da Constituição, da dignidade da 

pessoa humana, da liberdade, da valorização social do trabalho, do não retrocesso 

social, com respeito às garantias constitucionais e aos direitos fundamentais. 

O constituinte inequivocamente atribuiu aos Juízes do Trabalho, o Poder, 

o dever, a função e a atividade jurisdicional de tutelar os direitos sociais, refletidos 

também, e particularmente, no Direito do Trabalho. Sendo assim, como parte do 

Judiciário e atores importantes do mundo laboral, estão habilitados, os que ora se 

fazem representar por sua associação de classe, a contribuir, democraticamente, 

com a pré-compreensão, valoração e concretização de tais direitos nos casos de 

terceirização. 

É certo que a legislação trabalhista não prevê – salvo por exceções 

fixadas restritivamente em lei – a compra e a revenda, com lucro, de mão-de-obra. A 

consciência jurídica universal repudia a consideração do trabalho humano como 

“mera mercadoria”, passível de compra e de revenda a terceiros, como será 

oportunamente detalhado. Por esta razão, na análise das provas produzidas em 

casos concretos, a Justiça do Trabalho construiu sólida e reiterada jurisprudência no 

sentido de – aplicando a Constituição e a legislação infraconstitucional – repudiar a 

prática que agride e ataca o próprio Estado Social de Direito. 
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E a terceirização desmedida e ilimitada é, sem dúvida, o mais grave e 

potencialmente mais letal desses ataques. Tem a capacidade nefasta de aniquilar o 

Direito do Trabalho, e parte significativa dos Direitos Sociais, negando eficácia e 

concretude à dignidade dos trabalhadores e à valorização social do trabalho, 

anulando a própria finalidade da instituição denominada Justiça do Trabalho. 

A terceirização indiscriminada, como pretendem alguns, se mostra 

profundamente prejudicial aos trabalhadores que, atropelados por uma lógica liberal, 

ou neoliberal, sofrerão com aumento dos índices de desemprego; com políticas de 

achatamento salarial e consequente concentração de renda; com a precarização do 

meio ambiente de trabalho e a desproteção à saúde e à própria vida; com a captura 

de sua subjetividade, ausência de representação sindical efetiva; com a ausência de 

perspectiva de construção de uma história profissional e de pertencimento ao 

coletivo de trabalho em que coabita; com a sujeição a uma condição de 

desigualdade e discriminação em relação aos empregados contratados diretamente 

pela tomadora de serviços, enfim, com um retrocesso social abominável, que põe 

em risco não só os seus interesses juridicamente protegidos, mas o Direito do 

Trabalho, os direitos sociais, enquanto Direitos Fundamentais, e, por conseguinte o 

próprio Estado Social. 

E sendo assim, repita-se, a própria Justiça do Trabalho corre risco de 

sucumbir ou ver-se ineficiente no exercício de suas atribuições 

constitucionais. Se houver liberdade ampla de terceirização, a criatividade 

incessante dos que já descumprem a legislação trabalhista sob falsas alegações de 

“foco na produtividade”; “maior competitividade”, “incremento produtivo”; 

“modernização da gestão” e “maximização dos resultados”, dará conta de sepultar a 

efetividade da Justiça do Trabalho, assim como fará ruir o Estado Social. 

Os Juízes do Trabalho também não se furtam, por compromisso 

constitucional, a defender a Constituição e os direitos fundamentais que são a 

própria razão de ser desta última e, por isso, também pretendem contribuir para a 

sua salvaguarda. Fazem-no diuturna e incansavelmente há sete décadas, mas no 

último ano, em particular, quando a ameaça à Constituição e aos direitos 

fundamentais – estabelecidos no ordenamento jurídico positivo brasileiro pelos 
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Constituintes como tais – se deu por meio de Projeto de Lei que tem por escopo 

flexibilizar as relações de emprego ao ponto de desconstruir o Estado Social e, 

assim, aniquilar a função constitucional da Justiça do Trabalho, a ANAMATRA, ora 

requerente, posicionou-se em defesa dos princípios e valores consagrados já no 

preâmbulo e nos artigos 1º, III e IV; 3º, I, II, III e IV; 5º, I e 7º da Constituição Federal.  

De igual modo, em carta aberta ao Congresso Nacional, 19 (dezenove) 

dos Ministros do Tribunal Superior do Trabalho – TST – manifestaram, pela primeira 

vez na história, suas preocupações com a possibilidade de ampliação desmedida da 

terceirização no país: 

 

“(...) Brasília, 27 de agosto de 2013 

Excelentíssimo Senhor deputado Décio Lima 

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 

A sociedade civil, por meio de suas instituições, e os órgãos e instituições do 
Estado, especializados no exame das questões e matérias trabalhistas, foram 
chamados a opinar sobre o Projeto de Lei nº 4.330/2004, que trata da 
terceirização no Direito brasileiro. 

Em vista desse chamamento, os Ministros do Tribunal Superior do Trabalho, 
infra-assinados, com a experiência de várias décadas na análise de milhares de 
processos relativos à terceirização trabalhista, vêm, respeitosamente, apresentar 
suas ponderações acerca do referido Projeto de Lei: 

I. O PL autoriza a generalização plena e irrefreável da terceirização na economia 
e na sociedade brasileiras, no âmbito privado e no âmbito público, podendo 
atingir quaisquer segmentos econômicos ou profissionais, quaisquer atividades 
ou funções, desde que a empresa terceirizada seja especializada. 

II. O PL negligencia e abandona os limites à terceirização já sedimentados no 
Direito brasileiro, que consagra a terceirização em quatro hipóteses: 

1 - Contratação de trabalhadores por empresa de trabalho temporário (Lei nº 
6.019, de 03.06.1974); 

2 - Contratação de serviços de vigilância (Lei n 7.102, de 20.06.1983); 

3 - Contratação de serviços de conservação e limpeza; 

4 - Contratação de serviços especializados ligados a atividades-meio do 
tomador, desde que inexista a personalidade e a subordinação direta; 

III. A diretriz acolhida pelo PL nº 4.330-A/2004, ao permitir a generalização da 
terceirização para toda a economia e a sociedade, certamente provocará 
gravíssima lesão social de direitos sociais, trabalhistas e previdenciários no País, 
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com a potencialidade de provocar a migração massiva de milhões de 
trabalhadores hoje enquadrados como efetivos das empresas e instituições 
tomadoras de serviços em direção a um novo enquadramento, como 
trabalhadores terceirizados, deflagrando impressionante redução de valores, 
direitos e garantias trabalhistas e sociais. 

Neste sentido, o Projeto de Lei esvazia o conceito constitucional e legal de 
categoria, permitindo transformar a grande maioria de trabalhadores 
simplesmente em ´prestadores de serviços´ e não mais ´bancários´, 
´metalúrgicos´, ´comerciários´, etc. 

Como se sabe que os direitos e garantias dos trabalhadores terceirizados são 
manifestamente inferiores aos dos empregados efetivos, principalmente pelos 
níveis de remuneração e contratação significativamente mais modestos, o 
resultado será o profundo e rápido rebaixamento do valor social do trabalho na 
vida econômica e social brasileira, envolvendo potencialmente milhões de 
pessoas. 

IV. O rebaixamento dramático da remuneração contratual de milhões de 
concidadãos, além de comprometer o bem estar individual e social de seres 
humanos e famílias brasileiras, afetará fortemente, de maneira negativa, o 
mercado interno de trabalho e de consumo, comprometendo um dos principais 
elementos de destaque no desenvolvimento do País. Com o decréscimo 
significativo da renda do trabalho ficará comprometida a pujança do mercado 
interno no Brasil. 

V. Essa redução geral e grave da renda do trabalhador brasileiro – injustificável, 
a todos os títulos – irá provocar também, obviamente, severo problema fiscal 
para o Estado, ao diminuir, de modo substantivo, a arrecadação previdenciária e 
tributária no Brasil. 

A repercussão fiscal negativa será acentuada pelo fato de o PL provocar o 
esvaziamento, via terceirização potencializada, das grandes empresas 
brasileiras, que irão transferir seus antigos empregados para milhares de 
pequenas e médias empresas – todas especializadas, naturalmente -, que serão 
as agentes do novo processo de terceirização generalizado. 

Esvaziadas de trabalhadores as grandes empresas – responsáveis por parte 
relevante da arrecadação tributária no Brasil –, o déficit fiscal tornar-se-á 
também incontrolável e dramático, já que se sabe que as micro, pequenas e 
médias empresas possuem muito mais proteções e incentivos fiscais do que as 
grandes empresas. A perda fiscal do Estado brasileiro será, consequentemente, 
por mais uma razão, também impressionante. Dessa maneira, a política 
trabalhista extremada proposta pelo PL 4.330-A/2004, aprofundando, 
generalizando e descontrolando a terceirização no País, não apenas reduzirá 
acentuadamente a renda de dezenas de milhões de trabalhadores brasileiros, 
como também reduzirá, de maneira inapelável, a arrecadação previdenciária e 
fiscal da União no País. 

VI. A generalização e o aprofundamento da terceirização trabalhista, estimulados 
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pelo Projeto de Lei, provocarão também sobrecarga adicional e significativa ao 
Sistema Único de Saúde (SUS), já fortemente sobrecarregado. É que os 
trabalhadores terceirizados são vítimas de acidentes do trabalho e doenças 
ocupacionais/profissionais em proporção muito superior aos empregados 
efetivos das empresas tomadoras de serviços. Com a explosão da terceirização 
– caso aprovado o PL nº 4.330-A/2004 -, automaticamente irão se multiplicar as 
demandas perante o SUS e o INSS. 

São essas as ponderações que apresentamos a Vossa Excelência a respeito do 
Projeto de Lei nº 4.330-A/2004, que trata da ‘Terceirização’. 

Respeitosamente, 

Seguem as assinaturas dos ministros Antonio José de Barros Levenhagen; João 
Oreste Dalazen; Emmanoel Pereira; Lelio Bentes Corrêas; Aloysio Silva Corrêa 
da Veiga; Luiz Philippe Vieira de Mello Filho; Alberto Luiz Bresciane de Fontan 
Pereira; Maria de Assis Calsing; Fernando Eizo Ono; Marcio Eurico Vitral Amaro; 
Walmir Oliveira da Costa; Maurício Godinho Delgado; Kátia Magalhães Arruda; 
Augusto Cesar Leite de Carvalho; José Roberto Freire Pimenta; Delaílde Alves 
Miranda Arantes; Hugo Carlos Sheurmann; Alexandre de Souza Agra Belmonte 
e Claudio Mascarenhas Brandão.2 

 

O objeto do referido Projeto de Lei nº 4.330/2004, de autoria do deputado 

Sandro Mabel, é a terceirização ofensiva à dignidade da pessoa humana e à 

valorização social do trabalho; que não promove a solidariedade, mas a 

desumanização das relações de emprego; que é contrária ao desenvolvimento como 

direito social, em sua concepção inclusiva; e que tende, naturalmente, a promover a 

pobreza e a marginalização dos trabalhadores, ampliando as desigualdades sociais 

e regionais, o que suscitou a resistência tempestiva e firme da sociedade civil 

organizada, contra a norma flagrantemente inconstitucional. 

A dignidade humana foi o objeto de apreensão dos Ministros do TST – 

também eles representados pela requerente ANAMATRA por força de seus 

estatutos, repita-se –, exatamente porque o PL nº 4.330/2004 ataca todos os valores 

e direitos fundamentais preditos, mas também porque ameaça a efetividade da 

Justiça do Trabalho no exercício do seu Poder-dever Constitucional. 

Todas as ponderações outrora enunciadas são as que se pretende 

                                           
2 Teor do ofício publicado no sítio oficial da ANAMATRA na internet. Disponível em: 
<http://www.anamatra.org.br/index.php/noticias/terceirizacao-maioria-dos-ministros-do-tst-pede-
rejeicao-do-pl-4-330-2004>. Acesso em: 31 ago. 2014. 
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partilhar com este E. Tribunal Constitucional, na medida em que não só é dever dos 

associados da ora requerente, na defesa da Justiça do Trabalho e do Estado Social, 

fazê-lo, mas também por garantia de pluralidade, legitimidade e caráter democrático 

que a decisão a ser tomada demanda. 

Residem nesses breves e introdutórios fundamentos, que serão 

detalhadamente explorados adiante, a relevância do tema e a pertinência da 

manifestação da Associação, que, nesse momento, se posiciona, muito 

respeitosamente, como entidade dedicada a, democraticamente, cooperar com a 

pré-compreensão do fenômeno da terceirização e seus impactos jurídicos, 

econômicos, sociais e políticos na sociedade, bem como na concretização da tutela 

dos Direitos Fundamentais e garantias constitucionais, expressos nos Direitos 

Sociais. 

Paulo Bonavides, sempre atual, afirma que: 

 

“(...) em termos de legitimidade e democracia, jamais há de prosperar, em países 
periféricos, Estado de Direito sem Estado Social. 

Mas os neoliberais da democracia negativa não têm, a esse respeito, o mesmo 
entendimento. 

Forcejam por passar certidão de óbito à intangibilidade da garantia que protege 
os direitos sociais na Constituição. 

Enquanto não logram esse desiderato, buscam mantê-los instáveis, debaixo da 
ameaça de revogação, ou – como se isto já fora possível – fazê-los retroceder 
vazios às esferas programáticas da Constituição, isto é, ao tempo que 
permaneceram relegados ao esquecimento e abandono na época clássica do 
constitucionalismo liberal. (...)”3 

 

E é exatamente para que não se desconstrua o Estado Social, por via de 

aniquilação da eficácia e vinculação dos direitos sociais e para que se mantenham 

intactas as necessárias garantias constitucionais e a própria finalidade e existência 

da Justiça do Trabalho, é que se postula a admissão do requerente como Amicus 

Curiae, nos termos do que permitem os artigos 543-A, § 6º do CPC e 323, § 3º do 

                                           
3 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 604. 
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Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com todas as prerrogativas 

inerentes a tal função, inclusive com o direito à sustentação oral no julgamento. 

 

II.  O CONTEXTO DA TERCEIRIZAÇÃO NO BRASIL 

 

Compreendendo que as relações jurídicas fundamentam-se nas 

contradições e conflitos colocados pela realidade, impõe-se a reflexão sobre quais 

têm sido as consequências da terceirização para a vida dos trabalhadores, para a 

dinâmica das empresas, para o mundo do trabalho e para a economia nacional, 

antes mesmo de debater quais suas implicações para a Justiça do Trabalho e os 

meandros jurídicos que a questão abarca. 

Os setores mais conservadores da sociedade brasileira, por intermédio de 

seus intelectuais tradicionais, servis ao capital, descompromissados com a 

construção e efetividade dos direitos sociais, há muito repetem exaustivamente 

inverdades acerca da terceirização, assim conseguindo forjar alguns mitos.  

A análise conjuntural apresentada a seguir também almeja desmitificar as 

posições defendidas pelos setores interessados em desregulamentar o trabalho no 

país, evidenciando os malefícios ocasionados pela terceirização à sociedade como 

um todo e pontuando os elementos conjunturais sociais e econômicos que envolvem 

o assunto ora posto perante este Supremo Tribunal Federal.  

 

2.1. PRIMEIRO MITO: A SÚMULA Nº 331 DO TST IMPEDE A 

TERCEIRIZAÇÃO 

Tem-se repetido incansavelmente que o TST, por meio da Súmula nº 331, 

ao consolidar entendimento jurisprudencial que distingue atividade-fim e atividade-

meio, e, ao entender ilícita a terceirização envolvendo aquela, estaria se imiscuindo 

indevidamente na livre iniciativa, interferindo no poder de direção dos empregadores, 

sem que a lei assim o permitisse. Essa perspectiva é central ao debate à medida 

que foi a linha adotada pelo Ministro Relator ao admitir a repercussão geral no 

recurso extraordinário. No entanto, trata-se de reprodução de uma visão mítica 
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sobre a terceirização. 

O contrato de trabalho, assim como os contratos de natureza civil, 

envolve diretamente dois sujeitos que ajustam direitos e obrigações recíprocos, 

estipulados em conformidade com a autonomia das partes, mas com observância 

dos limites impostos pela legislação estatal e pela negociação coletiva. Nessa 

relação jurídica os sujeitos são constituídos, de um lado, por quem se apropria da 

prestação de serviços, isto é, pelo comprador da força de trabalho, denominado 

empregador; e, de outro, por quem sobrevive da venda de sua força de trabalho por 

não deter os meios de produção, denominado empregado. 

A terceirização subverte a bilateralidade natural do contrato de trabalho, 

incluindo uma pessoa estranha à relação empregatícia. Nesse caso, o tomador da 

força de trabalho não contratará o empregado, mas sim, outra pessoa jurídica que 

fornecerá a mão de obra. De outra parte, o trabalhador não possuirá relação jurídica 

com quem se apropria de seu trabalho, mas com um intermediário. 

Exatamente por se contrapor à lógica de qualquer contrato, por 

apresentar uma relação jurídica triangular, a terceirização não possui amparo 

legal e a consequência disso seria o Judiciário não lhe conferir validade.  Não 

foi à toa que o legislador infraconstitucional – quando pretendeu permitir a 

terceirização – editou leis que regulamentaram particularmente sua incidência, tais 

como o Decreto-lei nº 200/67, a Lei de Trabalho Temporário (nº 6.019/74) e a Lei 

que regrou a atividade econômica no setor de vigilância patrimonial e transporte de 

valores (nº 7.102/83).  

Com esse espírito, o Tribunal Superior do Trabalho havia sedimentado 

entendimento que a terceirização quando ocorrida à margem das hipóteses 

expressamente previstas em lei caracterizar-se-ia ilícita. Nesse sentido, no ano de 

1986, o Tribunal editou a Súmula nº 256, posteriormente cancelada em razão da 

edição da Súmula nº 331: 

 

Súmula nº 256 do TST 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE 

Salvo os casos de trabalho temporário e de serviço de vigilância, previstos nas 
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Leis nºs. 6.019, de 03.01.1974, e 7.102, de 20.06.1983, é ilegal a contratação de 
trabalhadores por empresa interposta, formando-se o vínculo empregatício 
diretamente com o tomador dos serviços.  

 

Entretanto, cedendo à pressão da classe patronal que sustentava 

existirem novas demandas conjunturais colocadas pela reconfiguração das relações 

de trabalho pós-reestruturação produtiva, o TST, já no início da década de 1990, em 

algumas situações julgou contra a disposição integral da Súmula nº 256, admitindo a 

terceirização nos serviços de limpeza e conservação.  

Após requerimento do Ministério Público do Trabalho de revisão da 

Súmula nº 256, o TST, em dezembro de 1993, o TST editou a Súmula nº 331, que 

representou uma solução mediadora entre os diversos posicionamentos sobre o 

tema, valendo-se dos mesmos critérios restritivos legais aplicados à terceirização na 

Administração Pública e delimitando seu uso na iniciativa privada à amplitude 

mínima indispensável aos fins dos novos arranjos empresariais flexíveis. A redação 

da Súmula foi modificada em 2011. No entanto, o inciso III, causador da cizânia, não 

sofreu alteração:  

 

Súmula nº 331 do TST 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova redação do 
item IV e inseridos os itens V e VI à redação) - Res. 174/2011, DEJT divulgado 
em 27, 30 e 31.05.2011. 

I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se 
o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho 
temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974). 

II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não 
gera vínculo de emprego com os órgãos da Administração Pública direta, indireta 
ou fundacional (art. 37, II, da Constituição Federal de 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 
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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. 

 

O confronto entre os enunciados contidos nas duas súmulas não permite 

dúvida sobre a natureza da modificação introduzida pelo TST. Influenciado pelo 

ideário neoliberal, então em voga, e a partir de nova interpretação da legislação 

infraconstitucional, o Tribunal ampliou sua compreensão sobre o fenômeno da 

terceirização a fim de considerar também como lícita a desenvolvida em atividade-

meio do tomador dos serviços.  

Neste sentido, sintetiza Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva: 

 

O caso mais clássico de flexibilização incentivada pelo Tribunal Superior do 
Trabalho, sem sombra de dúvidas, foi o da terceirização, com a edição do 
Enunciado n.331. Pela Resolução n. 23, também de dezembro de 1993, o TST 
cancelou o Enunciado n. 256, que declarava a ilicitude da exteriorização das 
funções, pois reafirmava os conceitos de empregado e empregador, 
estabelecendo-se que a relação de trabalho ocorria entre trabalhador e tomador 
de serviços. Existem textos legais no sistema brasileiro que preveem que 
atividades de vigilância, guarda e transporte de valores (Lei n. 7.107/83) podem 
ser prestadas por terceiros, e que a jurisprudência admitia sua extensão para 
serviços de asseio e conservação, mas não mais que isto. Com o Enunciado n. 
331, o Tribunal admitiu uma ampliação substancial da exteriorização de funções, 
pela interposição de mão-de-obra de trabalhadores que exercessem “atividades-
meio”, obstando apenas a exteriorização do trabalho voltado às “atividades-fim” 
da empresa.4 

 

Certamente, a inflexão do TST consistiu na extensão analógica dos 

modelos permitidos legalmente a situações não albergadas estritamente pela 

legislação, isto é, centrou-se na identificação de um núcleo permissivo da 

terceirização residindo em tarefas consideradas não essenciais ao desenvolvimento 

da atividade econômica do tomador dos serviços, pertencesse ele à iniciativa 

                                           
4 SILVA, Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da. Relações coletivas de trabalho. São Paulo: LTr, 2008, p. 
374-375. 
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privada (Leis nºs. 6.019/74 e 7.102/83) ou à administração pública direta ou indireta 

(DL nº 200/67), em que a terceirização seria reputada como lícita. 

Distante, portanto, de representar um censurador ao processo de 

terceirização no Brasil, o TST, por intermédio da Súmula nº 331 e do conceito de 

atividade-meio, contribuiu para a disseminação desta técnica de gestão no mundo 

do trabalho. Para ilustrar a assertiva, basta mencionar levantamento estatístico de 

2010, que apontava para existência de 10 milhões 856 mil e 297 trabalhadores 

terceirizados, representando nada menos do que 25,5% do mercado formal de 

trabalho no país.5 

Também se mostra pertinente mencionar algumas considerações 

apresentadas pela Confederação Nacional da Indústria – CNI – na peça em que 

requereu seu ingresso nestes autos. A entidade de classe patronal citou alguns 

exemplos sobre a necessidade de terceirizar para atender às inovações tecnológicas 

em sua área de atuação: as cadeias produtivas da Toyota e da NEC, no Japão, da 

Samsung, na Coreia do Sul e da DELL e Apple, nos Estados Unidos. Trata-se, sem 

dúvida, de terceirização, mas que – ao contrário do asseverado pela entidade 

representativa dos industriais brasileiros – é considerada como lícita a partir da 

compreensão de se inserir na atividade-meio. 

Assim, todos os exemplos trazidos pela CNI são de situações de 

terceirização admitidas pela jurisprudência consolidada do TST, o que demonstra, 

para não remanescer dúvida, que a Súmula nº 331 não impede a terceirização como 

querem fazer crer, mas sim, legitima, a partir da ordem infraconstitucional, formas 

não previstas em lei. 

 

2.2. O MITO DA MODERNIZAÇÃO: DISCURSO ETÉREO VERSUS 

REALIDADE RETRÓGRADA 

O discurso que defende a adoção incondicional e universal da 

terceirização apresenta-se muitas vezes ligado ao argumento de que é uma medida 

                                           
5 DIEESE; CUT. Terceirização e desenvolvimento – uma conta que não fecha: dossiê sobre o impacto 
da terceirização sobre os trabalhadores e propostas para garantir a igualdade de direitos. 
DIEESSE/CUT: São Paulo, 2011, p. 6. 
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que favorece o desenvolvimento econômico, a livre iniciativa, o progresso, a 

modernização. Entretanto, esse discurso não se efetiva na prática e, ao contrário do 

progresso que propaga, tem consolidado um quadro que materializa o que há de 

mais retrógrado: empobrecimento, condições de trabalho precárias, desprovidas de 

proteções sociais, com alto índice de acidentes e até mesmo mortes no trabalho.  

São inúmeras as evidências de que a terceirização indiscriminada causa 

enormes retrocessos sociais, demonstrando que, no mundo real, suas 

consequências são bastante diferentes daquelas disseminadas pelo discurso que a 

acompanha. 

Destaca-se que os terceirizados percebem remuneração 27,1% 

inferior do que os trabalhadores diretos, o que significa que a terceirização 

provoca precarização dos salários. Dados também demonstram que os setores 

contratantes pagam, em média, aos seus empregados salários de R$ 1.824,20, 

enquanto que os setores terceirizados remuneram seus trabalhadores o montante 

médio de R$ 1.329,40.6 

Na prática forense trabalhista os magistrados constatam que é majoritária 

a ocorrência de pessoas, trabalhando lado a lado, nas mesmas funções, com 

salários e benefícios diferenciados pelos métodos de gestão: aos contratados 

diretamente pelo tomador dos serviços são assegurados salários e demais 

contrapartidas em valores significativamente superiores quando comparados 

àqueles assegurados aos empregados da terceirizada, malferindo 

injustificadamente a isonomia assegurada constitucionalmente. 

Para além da precarização salarial, a terceirização promove a 

desigualdade social, pois se observa uma concentração de trabalhadores 

terceirizados na faixa que recebe de um a três salários mínimos, ao mesmo tempo 

em que se verifica que os trabalhadores diretos estão mais distribuídos entre as 

faixas salariais mais elevadas.7 

Além disso, o tempo de permanência no emprego é menor entre os 

terceirizados, o que revela a maior rotatividade de mão de obra. Os empregados 

                                           
6 DIEESE; CUT, op. cit., p. 7. 
7 DIEESE; CUT, op. cit., p. 6. 
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contratados tendem a ficar no emprego por 5,8 anos, já os terceirizados 

permanecem, em média, apenas 2,6 anos.8 A maior rotatividade traz consequências 

não apenas para o trabalhador, em termos de estabilidade financeira e planejamento 

profissional e familiar, mas também para as finanças públicas. Isto porque implica a 

elevação do número de beneficiários do seguro-desemprego e o aumento da 

concessão de aposentadorias por idade – sem contribuição por 35 anos –, fatores 

que favorecem o aprofundamento do déficit da Previdência Social.9 

Com efeito, verifica-se uma profunda diferença entre os trabalhadores 

diretos e os trabalhadores terceirizados, haja vista que estes, além de salários 

menores, não percebem os demais direitos trabalhistas assegurados àqueles que 

são contratados diretamente.  

Todos esses fatores, provocados pela terceirização, que distinguem, de 

forma tétrica, os terceirizados dos trabalhadores diretos, produzem efeitos sobre a 

pessoa do trabalhador, identificando-se a existência de preconceito e 

discriminação contra os trabalhadores terceirizados, que são reputados como 

trabalhadores de segunda classe.10 Tais trabalhadores, por se encontrarem 

desabrigados pela atuação de seus sindicatos, igualmente não apresentam um 

sentimento de pertencimento social. 

Outra consequência do desenvolvimento da terceirização no Brasil, que 

atinge diretamente o trabalhador, trata do crescente aumento no número de 

acidentes de trabalho e de mortes decorrentes do trabalho. Para ilustrar, dados 

que datam do ano de 2005 indicam que de cada 10 acidentes de trabalho, 8 

referem-se a empresas terceirizadas, sendo que nos casos de morte decorrente do 

trabalho, 4 em cada 5 das ocorrências registradas foram em empresas 

                                           
8 DIEESE; CUT, op. cit., p. 7. 
9 AGÊNCIA BRASIL. Rotatividade de trabalhadores terceirizados contribui para o déficit da 
Previdência, diz presidente do IPEA. Disponível em: <http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/ 
noticia/2012-03-05/rotatividade-de-trabalhadores-terceirizados-contribui-para-deficit-da-previdencia-
diz-presidente-do-i.> Acesso em: 28 ago. 2014. 
10 “A dinâmica de discriminação e preconceito contra trabalhadores terceirizados – faceta da 
terceirização não indicada nas estatísticas, mas que é ‘bastante dolorida para quem vivencia em seu 
cotidiano’ – contribui para a segregação no espaço de trabalho, com a indicação dos terceiros como 
‘trabalhadores/cidadãos de segunda classe’, sem ressonância, permeados de ausências e sombras.” 
(AMORIM, Helder Santos; DELGADO, Gabriela Neves. Os limites constitucionais da terceirização. 
São Paulo: LTr, 2014, p. 16). 
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terceirizadas.11 Independente da gravidade do acidente é adequado asseverar que 

80% dos acidentes de trabalho estão ligados à prestação de trabalho 

terceirizado.  

A estatística pertinente apenas ao setor elétrico é paradigmática. De 

acordo com a Fundação Coge, em 2009 e 2010, o número de trabalhadores 

terceirizados que sofreram acidente de trabalho é quase o dobro daqueles que 

foram contratados diretamente.12 A maior vulnerabilidade dos terceirizados do setor 

elétrico é inquestionável quando se leva em conta que, em 2009, foram registradas 

apenas 4 mortes de trabalhadores diretos contra 63 de terceirizados, bem como que, 

em 2010, ocorreram 7 mortes de trabalhadores próprios, contra 75 terceirizados.13 

Talvez a sequela mais trágica da terceirização diga respeito à tendência 

inerente a este método de gestão de ultrapassar cada vez mais os limites da 

exploração do trabalho, levando-o a extremos nefastos. Neste sentido, estudos 

demonstram que a terceirização tende a promover o trabalho análogo ao de 

escravo, isto porque a “terceirização está vinculada às piores condições de trabalho 

(degradantes, exaustivas, humilhantes, etc.) apuradas em todo o país”. 14 

Em pesquisa realizada a partir dos dez maiores casos de resgates de 

trabalhadores em condições análogas à de escravos realizados pelos Auditores-

Fiscais do Trabalho, nos anos de 2010 a 2013, constatou-se que dos 3.553 

trabalhadores resgatados, 2.998 eram terceirizados. Isto significa que, nos últimos 

quatro anos, em média, 85% dos trabalhadores submetidos às condições 

análogas à de escravo eram terceirizados.15  

Além das repercussões sobre os trabalhadores durante a jornada de 

trabalho e por todo o pacto laboral, também na rescisão contratual o trabalhador 

terceirizado é mais prejudicado do que os demais. Isso porque é muito comum que 

                                           
11 DIEESE; CUT, op. cit., p. 14. 
12 Em 2009 foram 781 afastamentos por acidente de trabalhadores contratados diretamente, contra 
1.361 terceirizados. Em 2010 ocorreram 741 afastamentos de trabalhadores próprios, contra 1.283 
trabalhadores terceirizados. (DIEESE; CUT, op. cit., p. 15). 
13 DIEESE; CUT, op. cit., p. 15. 
14 FILGUEIRAS, Vitor Araújo. Terceirização e trabalho análogo ao escravo: coincidência? Disponível 
em: <https://indicadoresdeemprego.files.wordpress.com/2013/12/tercerizac3a7c3a3o-e-trabalho-
anc3a1logo-ao-escravo1.pdf>. Acesso em: 23 ago. 2014. 
15 FILGUEIRAS, op. cit. 



 

17 

 

as empresas prestadoras de serviços não quitem as verbas trabalhistas devidas ao 

final do contrato, não sendo possível sequer acioná-las na Justiça do Trabalho, uma 

vez que tendem a fechar as portas em um curto prazo, levando consigo os passivos 

trabalhistas e não deixando ativos passíveis à penhora.16 

Não é por outro motivo que das 100 maiores devedoras da Justiça do 

Trabalho, inscritas no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), 22 são 

empresas terceirizadas.17 Melhor dizendo, somente entre as 10 maiores devedoras 

da Justiça do Trabalho, encontram-se 3 empresas prestadoras de serviços: SENA 

SEGURANÇA INTELIGENTE LTDA figura em 2º lugar, a empresa ADSERVIS 

MULTIPERFIL LTDA está em 9º lugar e a empresa ESTRELA AZUL SERVIÇOS DE 

VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA na 10ª posição.18 Os dados são piores quando 

são incluídas as maiores empresas tomadoras de trabalho terceirizado, como 

BANCO DO BRASIL S.A. (6º), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (15º), PETROBRÁS 

(17º). 

É possível observar o entrave causado pela terceirização indiscriminada à 

razoável duração do processo. Se se considerar o tempo médio de uma ação 

trabalhista em que o tomador dos serviços é condenado solidariamente em 

comparação às situações em que a condenação atingiu apenas a empresa 

terceirizada, verificar-se-á que no primeiro caso as ações restam encerradas em 

média 31 meses antes do segundo.19 

Grijalbo Fernandes Coutinho ressalta que, para ser contratada pela 

empresa tomadora de serviços, a empresa prestadora deve reduzir o custo ao 

máximo – normalmente, contrata-se a empresa terceirizada que cobra menos pelo 

serviço. “Desse modo, enquanto se une em oligopólios, a grande empresa 

externaliza a concorrência”. De outra parte, as pequenas empresas prestadoras de 

serviços chegam a não ter sequer empregados formais: “são familiares, de fundo de 

                                           
16 BIAVASCHI, Magda Biavaschi; BALTAR, Paulo Eduardo de A. Relatório Científico Final da 
pesquisa A Terceirização e a Justiça do Trabalho. Campinas/SP: Programa Cesit/IE, Fapesp, 2009, 
p. 308. 
17 TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Empresas terceirizadas são 22 das 100 maiores 
devedoras da Justiça do Trabalho. Disponível em: <http://www.tst.jus.br/pmnoticias/-
/asset_publisher/89Dk/content/id/5776 831>. Acesso em: 28 ago. 2014. 
18 As estatísticas do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT) estão disponíveis em: 
<http://www.tst.jus.br/estatistica-do-cndt>. 
19 BIAVASCHI; BALTAR, op. cit., p. 308. 
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quintal”20, os proprietários acabam por explorar a si mesmos e às pessoas próximas 

em um ciclo de abuso que não conhece jornada fixa de trabalho, horário para 

refeições, afastamento em caso de doença, além de outros direitos básicos. 

Não bastasse tudo isso, verifica-se também um incisivo prejuízo ao poder 

sindical dos trabalhadores. Isto porque o fenômeno da terceirização provoca a 

geração de um número de entidades de representação dos trabalhadores na mesma 

proporção dos cargos e funções terceirizadas a serviço da empresa. Apesar de 

prestarem serviços para uma mesma empresa, sob as mesmas condições de 

trabalho e no mesmo local de trabalho, trabalhadores que laboram lado a lado 

passam a estar representados por entidades sindicais diversas, de acordo com o 

serviço prestado pela empresa terceirizada. Relembre-se que, na sistemática 

constitucional brasileira, o enquadramento sindical se dá pela atividade 

preponderante da empresa empregadora, nos moldes do artigo 511 da CLT. Assim, 

os empregados contratados diretamente são representados por um sindicato – 

metalúrgicos ou bancários, por exemplo –, enquanto os empregados terceirizados 

são representados pela atividade preponderante da empresa terceirizada – dos 

empregados em prestadoras de serviços ou trabalhadores em montagens 

industriais, por exemplo –, fragmentando e dificultando o necessário e democrático 

direito ao exercício do contrapoder e inviabilizando, na prática, o direito de greve. 

Esta segmentação horizontal dos trabalhadores representa  

enfraquecimento do poder de barganha de classe como um todo, pois, a partir de 

sucessivas terceirizações, cada fração encontra-se significativamente menor. A 

negociação coletiva torna-se mais difícil para os trabalhadores, que, frente ao 

poderio unificado do sindicato patronal, veem-se obrigados a negociar as condições 

de trabalho de maneira desfavorável aos seus interesses. Como bem anotou Jorge 

Luiz Souto Maior, “o dinamismo da terceirização acaba provocando uma 

pulverização da classe trabalhadora, o que inibe a luta por melhores condições de 

trabalho, já que o pressuposto dessa luta é a união”.21  

                                           
20 COUTINHO, Grijalbo Fernandes. Terceirização bancária no Brasil: direitos humanos violados pelo 
Banco Central. São Paulo: LTr, 2011, p. 110. 
21 SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. O direito do trabalho como instrumento de justiça social. São Paulo: 
Ltr, 2000, p. 320. 
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Como é possível observar, na contramão da modernização e do 

progresso, a terceirização, mesmo com os limites fixados pela Súmula nº 331, vem 

firmando um quadro anacrônico e de precarização das relações de trabalho no 

Brasil. Se adotada de forma ampla e irrestrita – sem limites à atividade-meio – como 

pretende o patronato, vislumbra-se, concretamente, aumento da concentração de 

renda e retrocesso social. 

Apesar de colocar-se como uma técnica nova e modernizante, este 

instrumento de gestão empresarial apresenta pouco ou nada de moderno: a busca 

pela redução dos custos do trabalho com a mercantilização do trabalho humano é 

tão antiga quanto o próprio sistema de produção vigente. 

Boaventura Sousa Santos, destacando alguns axiomas fundamentais da 

modernidade que fundamentam os grandes problemas sociais vigentes, aponta que 

um deles é justamente a “hegemonia que a racionalidade científica veio a assumir” 

transformando “problemas éticos e políticos em problemas técnicos”. O outro seria “a 

crença no progresso entendido como um desenvolvimento infinito alimentado pelo 

crescimento econômico, pela ampliação das relações e pelo desenvolvimento 

tecnológico”22  

O progresso está alinhado ao avanço ético, social, político e econômico 

da humanidade. Se uma técnica, por mais moderna que aparenta ser, leva ao 

empobrecimento, ao aumento de acidentes, a um quadro propício a fraudes, dificulta 

a organização coletiva dos trabalhadores e pode trazer prejuízos ao 

desenvolvimento econômico e social do país, como pode ser sinônimo de progresso 

e de modernidade? Somente se referir-se à visão do progresso nas lentes do anjo 

da História de Walter Benjamin, isto é, como promotor da destruição.23  

                                           
22 Além desses dois axiomas, Boaventura de Sousa Santos, aponta, ainda, como causa dos 
problemas, “a legitimidade da propriedade privada independentemente da legitimidade do uso da 
propriedade. Este axioma gera ou promove uma postura psicológica e ética – o individualismo 
possessivo – que, articulada com a cultura consumista, induz o desvio das energias sociais da 
interacção com pessoas humanas para a interacção com objectos porque mais facilmente 
apropriáveis que as pessoas humanas”. E, ainda, “o axioma da soberania dos Estados e da 
obrigação política vertical dos cidadãos perante o Estado. Por via deste axioma, tanto a segurança 
internacional, como a segurança nacional adquirem ‘natural’ precedência sobre a democracia entre 
Estados e a democracia interna, respectivamente” (SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de 
Alice: o social e o político na pós-modernidade. 10. ed. São Paulo: Cortez, 2005, p. 321). 
23 BENJAMIN, W. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. 
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A terceirização impõe condições de trabalho próprias da ordem liberal 

burguesa, desconstruindo, pois, as conquistas dos direitos sociais do último século. 

Além disso, se destituída dos parcos limites contidos na Súmula nº 331, seu 

potencial destrutivo restaria ampliado, com graves consequências para quem vive da 

venda da força do trabalho e para quem depende do dinamismo econômico para 

exercer sua atividade empresarial. 

 

2.3. O MITO DO COMBATE AO DESEMPREGO COM A 

TERCEIRIZAÇÃO 

A terceirização é apontada, ainda, como uma solução para a questão do 

desemprego. Afirma-se que a disseminação da terceirização de forma irrestrita 

geraria mais postos de trabalho e maior dinamismo econômico. Entretanto, a 

hipótese de que a diminuição do valor da mão de obra estimularia as empresas a 

contratarem mais “nunca se confirmou, nem nos países que realizaram as reformas 

trabalhistas profundas, nem nos que resistiram a tais pregações doutrinárias”. Os 

recursos antes aplicados na folha de pagamento passaram a ser “incorporados 

diretamente às margens de lucro dos empregadores, não gerando nem novos 

empregos, nem redução significativa nos preços dos produtos”.24 Estabelece-se pela 

terceirização uma transferência de renda da classe trabalhadora para a classe 

patronal no lugar de uma melhoria nas condições de vida dos trabalhadores. 

Estima-se, inclusive, que o trabalhador terceirizado trabalha 3 horas a 

mais, semanalmente, do que o trabalhador direto.25 O que indica que, ao contrário 

de aumentar os postos de trabalho, a terceirização reduz o número de empregos, na 

medida em que favorece jornadas mais longas de trabalho. Veja-se, por exemplo, o 

que ocorreu com o setor financeiro e bancário, onde 34 trabalhadores terceirizados 

(jornada semanal de 44 horas) cumprem conjuntamente 1496 horas semanais, 

enquanto 50 bancários contratados (jornada de 30 horas semanais) trabalham por 

                                                                                                                                    

Tradução Sérgio Paulo Rouanet. 7. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994.   
24 RAMOS FILHO. Wilson. Direito Capitalista do Trabalho: história, mitos e perspectivas no Brasil. 
São Paulo: LTr, 2012, p. 313. 
25 DIEESE; CUT, op. cit., p. 7. 
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1500 horas semanais.26 A conclusão é muito simples, nesse caso, 3 empregados 

terceirizados eliminam praticamente 5 postos de trabalho de bancários.  

A terceirização vem sendo tratada pela Justiça do Trabalho brasileira com 

o cuidado de zelar pelos reflexos econômicos e sociais da questão. O entendimento 

expresso na Súmula nº 331 não está direcionado a restringir a livre iniciativa 

empresarial e, da mesma forma, não é responsável por diminuir a oferta de 

empregos, mas, ao contrário, confere minimamente empregos de qualidade, que 

permitem que o mercado de consumo se desenvolva de forma segura, criando, 

assim, as condições para que o próprio quadro econômico seja mais favorável à 

efetivação do princípio da livre iniciativa. 

Diminuindo a proteção legal dos “empregos tradicionais” e 

regulamentando trabalhos mais precarizados com pouco ou nenhum ganho real, 

criando trabalhadores com “meios direitos”, a terceirização, a não ser quando 

realmente justificada, apenas aumenta os problemas sociais, o empobrecimento e 

os gastos públicos com a população de baixa renda. Assim, não é uma medida 

eficaz de combate ao desemprego, nem para tornar mais dignas as condições de 

trabalho hoje prestadas na informalidade. 

Terceirizar não é sinônimo de aumentar postos de trabalho, mas é 

importante frisar que, mesmo que fosse, este instrumento de externalização das 

atividades empresariais deveria passar pela análise de sua admissibilidade dentro 

do sistema jurídico constitucional e juslaboral brasileiro, para além da análise dos 

prós e contras econômicos. O direito não deve amoldar-se ao econômico de forma a 

ungir, automaticamente, a verdade econômica como verdade jurídica. No Estado 

Democrático de Direito, o mundo jurídico se coloca como universo com 

peculiaridades e especificidades, como ressalta Leonardo Wandelli: “o direito, como 

uma instância social especial, diferenciada, recebe sim as demandas econômicas, 

políticas, culturais, mas as submete aos seus próprios critérios”.27 E, no mesmo 

sentido, aponta Mauro Menezes: “o problema consiste em atrair para o plano do 

                                           
26 DIEESE; CUT, op. cit., p. 39. 
27 WANDELLI, Leonardo Vieira. A Constituição e as “verdades econômicas”: qual o papel do operador 
do direito? Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região, Curitiba, vol. 26, n. 2, p. 193-203, 
jul./dez. 2001. 
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direito categorias que são próprias da economia, e portanto dissociadas de fontes de 

natureza ética e política que devem inspirar a reflexão jurídica. No mundo do direito, 

nem tudo que é conveniente deve prevalecer, ainda mais quando existam relações 

de poder condicionantes de tal noção de conveniência.”28 

De toda a forma, a terceirização de atividades-fim não é viável nem 

econômica nem juridicamente. Se, do ponto de vista jurídico, violaria diretamente as 

bases do sistema juslaboral brasileiro mediante a afronta aos artigos 2º, 3º e 9º da 

CLT, do ponto de vista econômico, alimentaria um círculo infernal:29 

empobrecimento da população, precariedade das condições de trabalho e de vida, 

diminuição do consumo, arrefecimento da produtividade, menor crescimento da 

economia, mais desemprego e assim por diante. 

 

III. O DIREITO E A TERCEIRIZAÇÃO 

 

3.1. DA INTERPRETAÇÃO DO TST CONFORME A LEGISLAÇÃO 

INFRACONSTITUCIONAL 

Este E. STF admitiu a repercussão geral no recurso extraordinário 

mediante votação no Plenário Virtual. O fundamento central adotado pelo Ministro 

Relator para, em sede de Juízo precário, admitir o recurso extraordinário foi de que a 

decisão recorrida poderia ter afrontado o princípio da legalidade – inciso II do artigo 

5º da Constituição Federal. 

Com devido respeito, espera-se a reforma da decisão, o que se mostra 

cabível diante da necessária reapreciação do juízo de admissibilidade do recurso 

extraordinário pelo Pleno deste E. Tribunal, especialmente, diante do conteúdo da 

Súmula nº 636 do STF. 

                                           
28 MENEZES, Mauro de Azevedo. Constituição e reforma trabalhista no Brasil: interpretação na 
perspectiva dos direitos fundamentais. São Paulo: Editora LTr, 2003, p. 274. 
29 “O aparente círculo virtuoso que levava do endividamento ao consumo e a partir deste à produção, 
que demandava mais crédito, havia cedido passagem ao círculo infernal: da escassez de crédito à 
abstinência do consumo que paralisou a produção; desta paralisação à inadimplência e ao 
endurecimento das condições para a concessão de novos créditos” (LORENTE, Michel Ángel e 
CAPELLA, Juan-Ramón. El crack del año ocho: la crisis, el futuro. Barcelona: Trotta, 2009, p. 85-90). 
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 Mostra-se simplório e desconectado da realidade o argumento esposado 

pelo recorrente de que o TST ao aplicar o conteúdo de sua Súmula nº 331 ao caso 

concreto o fez sem a existência de lei a embasar sua decisão. Ao contrário disso, a 

construção da Súmula nº 331 resultou de processo hermenêutico da legislação 

infraconstitucional, em cotejo com regras e princípios constitucionais. Não se pode 

descurar que é a CLT quem estabelece os sujeitos da relação jurídica empregatícia, 

assim como é nela em que se positivou o princípio da primazia da realidade sobre a 

forma, expresso em seu artigo 9º.30 

De outra parte, o conceito jurídico de atividade-meio e o reconhecimento 

da licitude da terceirização nessas circunstâncias restaram apropriados da 

legislação extravagante, notadamente das leis específicas que regram as 

modalidades de terceirização no país.  

Disso deriva a necessidade de enfrentamento do debate travado nestes 

autos a partir da legislação infraconstitucional, o que por si, como mencionado, 

implicaria a inadmissibilidade do recurso extraordinário manejado pela 

descaracterização de violação do princípio da legalidade diante da interpretação 

pretoriana pautada na lei.  

Não bastasse isso, a questão trazida nas razões recursais demanda 

necessária apreciação de provas fáticas, especialmente a fim de identificar a 

existência de fraude na utilização de intermediários para a contratação de mão de 

obra, acarretando, desse modo, aplicação das regras dos artigos 2º, 3º, 9º e 442, 

todos da CLT. Tal circunstância impede a admissão do recurso extraordinário, 

mormente com atribuição de repercussão geral. 

Mostra-se necessário, portanto, que o Pleno deste E. Tribunal não admita 

o recurso extraordinário. 

No que concerne ao mérito do recurso também não merecem prosperar 

as razões recursais, eis que não se vislumbra da decisão do TST afronta ao 

princípio da legalidade e à livre iniciativa. Como afirmado, a distinção entre 

atividade-fim e atividade-meio restou inserida na legislação infraconstitucional.  

                                           
30 Art. 9º - Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou 
fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação. 
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Em face do aprofundamento das políticas de mercantilização de mão de 

obra e da disseminação de contratos atípicos de trabalho, a Justiça do Trabalho, 

respondendo às demandas da conjuntura, passou por um complexo processo de 

adaptação hermenêutica. No que tange à terceirização, o Judiciário Trabalhista 

extraiu da lei a “divisa jurídica entre a legítima terceirização de atividade-meio e a 

intermediação fraudulenta de mão de obra, assim considerada a terceirização 

praticada na atividade fim da empresa”.31  

Esta divisa foi traçada a partir da interpretação dos artigos 2º, 3º e 9º da 

CLT e, depois, das Leis nº 6.019 e nº 7.102 e, por fim, do Decreto-lei nº 200 e da Lei 

nº 8.666, todos dispositivos da lei ordinária. O TST, assim, no exercício das 

atribuições que lhe são inerentes, construiu, mediante a interpretação sistemática da 

legislação infraconstitucional em matéria trabalhista, o entendimento expresso na 

Súmula nº 331. 

Dessa forma, a relação de trabalho, não sendo determinada pela 

declaração formal de vontade entre as partes, mas sim pelas condições fáticas da 

prestação do trabalho de maneira subordinada, pessoal, onerosa e não-eventual, 

passou a compor o elemento essencial de incidência do Direito do Trabalho. Sendo 

a subordinação uma das características indeléveis da relação de emprego, o aparato 

jurídico trabalhista passa a garantir ao trabalhador subordinado direitos sociais, 

autonomizando-se cientificamente justamente sobre o alicerce do princípio da 

proteção – que busca compensar a inegável inferioridade econômica do trabalhador 

com a proteção jurídica a ele garantida – tal como difundido pela doutrina de 

Américo Plá Rodriguez.32 

Os artigos 2º33 e 3º34 da CLT cuidaram de definir empregador e 

empregado, sujeitos da relação empregatícia. Em relação ao primeiro, destaca-se o 

poder diretivo que lhe foi atribuído a partir de sua própria definição, isto é, como 

aquele que contrata, assalaria e “dirige a prestação pessoal de serviço”. De outro 

                                           
31 AMORIM; DELGADO, op. cit., p.8. 
32 RODRIGUEZ, Américo Plá. Princípios de direito do trabalho. São Paulo: LTr, 1993. 
33 Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da 
atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. 
34 Art. 3º - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual 
a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. 
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lado, a CLT submete o empregado a esse poder de direção através da subordinação 

jurídica.  

Esses conceitos são centrais para a distinção traçada entre atividade-

meio e atividade-fim, eis que não se pode conceber que o trabalhador que 

desempenhe funções relacionadas à atividade-fim do empregador não esteja 

subordinado ao poder de direção do tomador de seu trabalho. Permitir isso seria 

refutar a definição legal de empregador. Mais do que isso. Representaria ignorar os 

efeitos da subordinação jurídica do empregado, admitindo que ele possa ser 

empregado de uma pessoa jurídica, mas subordinado a outra. Significaria chancelar 

a fraude.  

Vale dizer, a questão ora colocada diz respeito à própria consolidação do 

Direito do Trabalho como ramo autônomo do Direito Civil, processo que se funda no 

deslocamento da figura clássica da locação de serviços, firmada na premissa liberal 

de plena autonomia da vontade das partes contratantes, para a figura do contrato de 

emprego, consolidado de forma coerente aos avanços históricos no âmbito jurídico.  

O princípio da proteção coloca-se como norte de outros também inerentes 

ao Direito do Trabalho: da imperatividade das normas laborais, da irrenunciabilidade 

de direitos, da continuidade da relação de emprego e da primazia da realidade. 

Indicando como horizonte a garantia da continuidade e o sentido de permanência da 

relação de emprego, este conjunto principiológico acaba por enfatizar o objetivo de 

“máxima integração do trabalhador à vida da empresa”.35  

Fundamentada nestes princípios, a jurisprudência trabalhista, assim como 

a doutrina juslaboral, desenvolveu incisivos argumentos e contundente raciocínio 

jurídico contra as fraudes nas relações de emprego pautando-se basilarmente no 

artigo 9º da CLT que disciplina serem “nulos de pleno direitos os atos praticados 

com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos” contidos 

no referido diploma legal.  

Os mais diversos mecanismos fraudulentos, visando encobrir a relação de 

emprego, foram colocados perante o Judiciário Trabalhista ao longo de sua trajetória 

– tais como a utilização de contratos civis para mascarar relações de emprego, a 
                                           
35 AMORIM; DELGADO, op. cit., p.34. 
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intermediação de mão de obra através de cooperativas fraudulentas ou a 

“pejotização” de empregados. Desmascarar estas fraudes, reconhecendo os 

vínculos empregatícios, apresenta-se como uma de suas tarefas precípuas. 

Seguindo os preceitos fundantes do Direito do Trabalho no Brasil, os casos são 

analisados pelo Judiciário de forma profunda e cuidadosa, de forma a desvendar 

estratégias de gestão das empresas que servem apenas para burlar direitos 

trabalhistas. É neste sentido que não seria exorbitância afirmar que a abertura para 

que a terceirização aconteça inclusive em atividades-fim da empresa constituiria 

uma institucionalização da fraude – a permissão para que a relação de emprego 

contrarie todos os preceitos sobre os quais se alicerça o Direito do Trabalho 

nacional.  

A preocupação em evidenciar o caráter empregatício das novas formas 

fraudulentas de contratação não se funda em qualquer anacronismo, mas, longe 

disso, baseia-se na necessidade de responder às modernas configurações das 

relações de trabalho sem abdicar dos princípios basilares juslaborais. Repousa 

nesse aspecto a distinção apropriada da legislação extravagante entre atividade-fim 

e atividade-meio.  

A Lei nº 6.019/1974 apresentou-se como a primeira a acolher na 

legislação trabalhista do país um modelo diferente da relação bilateral tradicional de 

emprego. Disciplinando o regime de trabalho temporário urbano, permitiu a 

intermediação do trabalho para atender à necessidade transitória de substituição de 

pessoal ou ao aumento extraordinário de serviços. A lei estabelece também o direito 

de os empregados da empresa interposta à remuneração equivalente à recebida 

pelos da empresa tomadora – artigo 12, I. Quanto à responsabilidade patrimonial 

pelo recolhimento de contribuições previdenciárias, pelo pagamento de remuneração 

e pelas indenizações rescisórias, o artigo 16 estabelece que há solidariedade da 

empresa tomadora em caso de falência da empresa fornecedora. 

A jurisprudência trabalhista, desde logo, multiplicou a atenção ao tratar de 

casos como este para que a figura jurídica criada para atender necessidades 

temporárias não viesse a ser usada para suprir demandas de trabalho ordinário. 

Antes da Lei nº 6.109/1974, a CLT, em seu artigo 455, apenas previa a 
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figura da subempreitada no setor da construção civil, garantindo ao empregado da 

subempreiteira segurança jurídica em relação aos créditos inadimplidos pelo 

empregador. Ressalte-se que esta figura já era uma prática corriqueira neste setor 

econômico, sendo que a norma jurídica trabalhista regulamentou as condições 

postas pelo cotidiano das relações de trabalho, de forma a adequar-se à realidade 

prévia e, concomitantemente, proteger o empregado. 

Com a promulgação da Lei nº 7.102/1983, o processo de terceirização se 

disseminou de forma mais massiva. Afastando-se do modelo bilateral clássico, esta 

norma autorizou a terceirização por estabelecimentos financeiros – bancos oficiais 

ou privados, sociedades de crédito e associações de poupança – de serviços de 

vigilância patrimonial ostensiva e de transporte de valores. 

Paralelamente à hipótese legal, a terceirização passou por um 

progressivo aumento na medida em que o setor de serviços se incrementava no 

Brasil, já na década de 1980. Reagindo à prática ilegal, a jurisprudência sobre o 

assunto, ressaltava o caráter de excepcionalidade da medida, possível apenas nos 

casos expressos em lei.  

Enquanto na iniciativa privada a jurisprudência não admitia este modelo 

de contratação – a não ser nas exceções legais expressas –, na Administração 

Pública esta prática já era uma realidade desde o Decreto-Lei nº 200/1967 que 

previu a transferência de atividades meramente executivas “da Administração 

Federal para a órbita privada, mediante contratos ou concessões”.   

A noção incorporada pela jurisprudência trabalhista sobre atividade-fim e 

atividade-meio encontra-se atualmente bem delimitada sob a definição doutrinária de 

Mauricio Godinho Delgado, que garante segurança e previsibilidade em relação às 

hipóteses lícitas e ilícitas de terceirização: 

 

“Atividades-fim podem ser conceituadas como as funções e tarefas 
empresariais e laborais que se ajustam ao núcleo da dinâmica empresarial do 
tomador de serviços, compondo a essência dessa dinâmica e contribuindo 
inclusive para a definição de seu posicionamento e classificação no contexto 
empresarial e econômico. São, portanto, atividade nucleares e definitórias da 
essência da dinâmica empresarial do tomador dos serviços. 
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Por outro lado, atividades-meio são aquelas funções e tarefas empresariais e 
laborais que não se ajustam ao núcleo da dinâmica empresarial do tomador de 
serviços, nem compõem a essência dessa dinâmica ou contribuem para a 
definição de seu posicionamento no contexto empresarial e econômico mais 
amplo. São, portanto, atividades periféricas à essência da dinâmica empresarial 
do tomador de serviços.”36 

 

Segundo esta demarcação, as atividades-fim de uma empresa são 

aquelas funções e tarefas essenciais para a dinâmica empresarial do tomador de 

serviços, a ponto de definir a sua classificação no contexto empresarial e 

econômico. E atividades-meio, por sua vez, são as funções e tarefas que não 

compõem a essência da dinâmica empresarial ou contribuem para a definição da 

classificação da empresa tomadora de serviços, são as atividades periféricas.  

Após vinte anos da edição da Súmula nº 331, o entendimento 

jurisprudencial acerca da terceirização do TST consolidou-se de tal modo, que a 

alteração dessas noções já tão sedimentadas na Justiça do Trabalho desafiaria toda 

a base argumentativa construída ao longo do período. A perspectiva teleológica 

adotada pela jurisprudência impõe um entendimento de que a empresa que 

terceiriza sua atividade-fim na verdade não adota o instituto da terceirização, 

tratando-se apenas de uma ficção, de uma fraude, o desvirtuamento da relação 

empregatícia direta, bilateral com a contratação de intermediária de mão de obra.   

Permitir que a empresa esquive-se da responsabilidade de contratação de 

empregado para o exercício da finalidade para a qual ela foi criada – eximindo-se de 

manejar o fator de produção trabalho – é uma afronta ao princípio da ordem 

econômica. Ao possibilitar a intermediação para contratação de trabalhadores para 

as atividades-fim encontrar-se-ão empresas sem nenhum empregado – em ofensa 

ao princípio de integração do trabalhador na vida da empresa.37 

Se o que justifica o contrato de emprego é a apropriação do resultado do 

trabalho do empregado mediante o pagamento de salário pelo empregador, a 

empresa prestadora de serviços, por não se apropriar do resultado do trabalho e 

                                           
36 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 12. Ed. São Paulo: LTr, 2013. p. 452. 
37 Estas e outras evidências da ilicitude que representa a terceirização de atividades-fim são 
explicitadas de forma fulgente pelo Ministro Marco Aurélio de Melo em Acórdão do Tribunal Superior 
do Trabalho no Processo RR 3442/84. 
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nem assumir o risco da atividade econômica do tomador, tem em empregar 

trabalhadores um fim em si mesmo. A empresa tomadora, por sua vez, apropria-se 

do resultado do trabalho e na sua relação com o empregado estabelecem-se todos 

os requisitos para a configuração do vínculo empregatício e, apesar disso, não lhe 

são cobradas as responsabilidades inerentes ao contrato. Esgarçam-se, assim, os 

limites da mercantilização do trabalho humano. Ao arrepio da dignidade humana e 

da Declaração de Filadélfia, o trabalhador é reduzido à condição de uma simples 

mercadoria. 

A principal justificativa para permitir a terceirização de atividade-meio, 

primeiramente, no âmbito da Administração Pública foi justamente a possibilidade 

desta exercer de forma mais eficiente a sua atividade-fim, desobrigando-se de 

tarefas meramente auxiliares, inclusive de forma a impedir o crescimento 

desmesurado da máquina administrativa. Justificativa encontrada na fonte material 

da Lei nº 7.102/1983, que permite a contratação de empresa especializada de 

vigilância e transporte de valores, logo, atividade-meio.  

Tais fundamentos foram estendidos ao restante da iniciativa privada, com 

a Súmula nº 331, de forma a colaborar com o bom desenvolvimento das empresas, 

permitindo a contratação de serviços de apoio, para viabilizar que a empresa 

tomadora de serviços possa se dedicar apenas à sua atividade principal.  

É nesta esteira hermenêutica que o TST vem construindo a integridade do 

seu pensamento jurisprudencial – arquitetado, ressalte-se, durante anos de 

reflexões e amadurecimento – expresso na Súmula nº 331 e que evidencia a 

terceirização em atividade-fim como um ato de fraude à lei. A fórmula jurisprudencial 

erigida confere segurança jurídica aos atores das relações trabalhistas, respeitando 

tanto o princípio da livre iniciativa quanto o do valor social do trabalho, de forma a 

reverenciar o princípio da legalidade. 

Assim, a Súmula nº 331, de fato, em sua função pedagógica e 

disciplinadora de condutas sociais – como fonte do direito –, interpreta a 

Constituição e orienta a uma determinada aplicação do Direito, não de forma 

genérica e abstrata, mas apenas naqueles casos em que as circunstâncias 

fáticas evidenciarem o desvirtuamento da proteção outorgada pelo Estado e a 
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fraude aos direitos trabalhistas.  

É de grande relevância o papel que o Poder Judiciário Trabalhista vem 

empreendendo no tocante à terceirização por meio da distinção jurisprudencial 

estabelecida entre atividade-meio e atividade-fim das empresas tomadoras de 

serviços.  

O argumento de que a terceirização ampla e irrestrita levaria apenas a 

uma readequação estrutural da cadeia produtiva, em que se assegurariam os 

direitos trabalhistas bem como a higidez física do trabalhador, é puramente 

falacioso. Tanto que a liberdade desenfreada do mercado mostrou-se historicamente 

danosa. O Estado de Bem-Estar Social impõe-se, pois, como paradigma, em 

detrimento do Estado liberal. Por esta razão, o posicionamento contrário ao 

expresso na Súmula nº 331 representaria um retrocesso social e um recuo no 

processo de consolidação dos direitos sociais no Brasil. 

O quadro conjuntural que se estabelece ante a ponderada hermenêutica 

jurisprudencial do TST de forma alguma barra a terceirização, mas apenas atenta 

para que este instrumento seja utilizado de forma responsável, sem afronta aos 

direitos sociais dos trabalhadores.  

 

3.2. O ESTADO CONSTITUCIONAL DE DIREITO E A DEFESA DA 

LEGISLAÇÃO SOCIAL: A ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO 

TRABALHISTA SEGUNDO A TUTELA DOS DIREITOS SOCIAIS 

O Estado Constitucional de Direito, conjugando o ideal democrático ao 

Estado de Direito e da Justiça Social, está centrado na teoria dos direitos 

fundamentais e no primado da dignidade humana. Trata-se da busca efetiva da 

concretização da igualdade através de intervenções que impliquem diretamente a 

alteração na situação da comunidade. 

O conteúdo do Estado Democrático de Direito, conforme caudalosa 

jurisprudência deste mesmo STF, ultrapassa o aspecto material de concretização de 

uma vida digna ao ser humano e passa a agir simbolicamente como fomentador da 

participação pública no processo de construção e reconstrução de um projeto de 
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sociedade, apropriando-se do caráter incerto da democracia para veicular uma 

perspectiva de futuro voltada à produção de uma nova sociedade, onde a questão 

da democracia contém e implica, necessariamente, a solução do problema das 

condições materiais de existência.38  

A Constituição do Brasil concebe a dignidade humana e os direitos 

fundamentais como suportes axiológicos de todo o sistema jurídico nacional. Na 

ordem de 1988, esses valores passam a ser dotados de especial força expansiva, 

projetando-se por todo universo constitucional e servindo como critério interpretativo 

de todas as normas do ordenamento jurídico nacional.  

A Constituição passa a ser, assim, não apenas um sistema em si – com a 

sua ordem, unidade e harmonia –, mas também um modo de olhar e interpretar 

todos os demais ramos do Direito. Este fenômeno, identificado por alguns autores 

como filtragem constitucional, reside em que toda a ordem jurídica deve ser lida e 

apreendida sob a lente da Constituição, de modo a realizar os valores nela 

consagrados. A constitucionalização do direito infraconstitucional não identifica 

apenas a inclusão na Lei Maior de normas próprias de outros domínios, mas, 

sobretudo, a reinterpretação de seus institutos sob uma ótica constitucional.39  

Como já teve oportunidade de observar Luís Roberto Barroso, o 

Constitucionalismo chega vitorioso ao início do terceiro milênio, consagrado pelas 

revoluções liberais e após haver disputado com inúmeras outras propostas 

alternativas de construção de uma sociedade justa e de um Estado Democrático. A 

razão do sucesso do constitucionalismo está em ter conseguido incluir no imaginário 

das pessoas: (i) legitimidade – soberania popular na formação da vontade nacional, 

por meio do poder constituinte; (ii) limitação do poder – repartição de competências, 

processos adequados de tomada de decisão, respeito aos direitos individuais, 

inclusive das minorias; (iii) valores – incorporação à Constituição material das 

                                           
38 STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan de. Ciência Política e Teoria do Estado. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 97-108. 
39 BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos Teóricos e Filosóficos do Novo Direito Constitucional 
Brasileiro: pós modernidade, teoria crítica e pós-positivismo. In: CUNHA, Sérgio Sérvulo da Cunha; 
GRAU, Eros Roberto (Org.). Estudos de Direito Constitucional em homenagem a José Afonso da 
Silva. São Paulo: Malheiros, 2003, pag. 56. 



 

32 

 

conquistas sociais, políticas e éticas acumuladas no patrimônio da Humanidade.40  

Entretanto, ainda citando referido autor, faz-se importante ressaltar – que 

apesar de o discurso acercado do Estado ter atravessado “ao longo do século XX, 

três fases distintas: a Pré-modernidade (ou Estado Liberal), a Modernidade (ou 

Estado Social) e a Pós-Modernidade (ou Estado Neoliberal)” – o “Brasil chega à 

Pós-Modernidade sem ter conseguido ser liberal nem moderno. Herdeiros de uma 

tradição autoritária e populista, elitizada e excludente, seletiva entre amigos e 

inimigos – e não entre certo e errado, justo ou injusto -, mansa com os ricos e dura 

com os pobres, chegamos ao Terceiro Milênio atrasados e com pressa”.41 

A Pós-Modernidade, na porção em que apreendida pelo pensamento 

neoliberal, é descrente do Constitucionalismo em geral, e o vê como um entrave ao 

desmonte do Estado Social42. Entretanto, o Direito Constitucional brasileiro não pode 

ceder passagem a este projeto, sob pena de afrontar normas internas e externas 

que garantem o direito ao desenvolvimento, ao progresso, ao trabalho digno. O 

necessário Estado Democrático de Direito aponta, assim, para um resgate das 

promessas não cumpridas da modernidade.43  

Neste sentido a Constituição é voltada à transformação da realidade 

brasileira. Portanto, a incorporação das conquistas históricas de direitos passa a ter 

efetividade, comprovado o caráter normativo da Constituição, estando o Judiciário 

encarregado de assegurar a constituição e a unidade do ordenamento jurídico. 

Todo este aparato jurídico nacional e internacional sobre direitos sociais – 

considerando também o direito ao desenvolvimento e a vedação do retrocesso 

social – conferiu o suporte para que o TST, no exercício hermenêutico inerente à 

sua atividade, editasse a Súmula nº 331. Obstar o Judiciário Trabalhista de exercer 

sua atribuição – a jurisdição que lhe é imputada constitucionalmente – apresenta-se 

como uma medida que reduz à inutilidade este ramo do Judiciário. 

O Plenário Virtual deste E. Tribunal Constitucional admitiu, por maioria, 

haver repercussão geral na matéria afeta à delimitação da terceirização de 

                                           
40 BARROSO, op. cit., p. 30. 
41 BARROSO, op. cit., p. 26. 
42 BARROSO, op. cit., p. 31. 
43 STRECK; MORAIS, op. cit., p. 97-108. 
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atividade-fim empresarial à luz da liberdade de contratação consagrada no artigo 5º, 

II, da Constituição Federal de 1988. 

O debate, doravante, ganha contorno constitucional intimamente 

relacionado à concretização dos princípios da República Federativa do Brasil, de 

seus objetivos, e da tutela dos direitos fundamentais e suas garantias. Está, neste 

particular, relacionado à finalidade institucional e à função constitucional da Justiça 

do Trabalho, órgão competente a processar e julgar as demandas que decorrem das 

relações de trabalho, à luz da compreensão do disposto no artigo 114, I, da 

Constituição Federal. 

A Justiça do Trabalho, institucionalizada no final da década de 1930, 

início da década de 1940, como responsável por dirimir os conflitos decorrentes das 

relações entre capital e trabalho, foi constitucionalizada como órgão do Poder 

Judiciário na Constituição de 1946 e desde então, acompanhando evolução 

doutrinária e jurisprudencial do Direito Constitucional brasileiro, dos Direitos 

Fundamentais e dos Direitos Humanos, respectivamente, nos âmbitos interno e 

internacional, os tem buscado concretizar naquilo que lhe comete, em particular, nos 

Direitos Sociais dos trabalhadores. 

A Constituição Federal de 1988 é pródiga, como se sabe, na 

materialização desses direitos e de suas respectivas garantias. Os que a gestaram, 

durante a Constituinte, bem ou mal, com suas imperfeições e incorreções, fizeram 

clara e manifesta opção por uma Constituição – fruto das correlações de força 

existentes à época – que estivesse axiológica e umbilicalmente vinculada aos 

direitos fundamentais e as suas garantias, quer numa perspectiva subjetiva e de 

defesa, quer numa perspectiva objetiva e de concretização, fazendo destes o próprio 

fundamento e razão de ser da Constituição – ex vi dos artigos 5º, § 2º e 60, § 4º da 

Constituição Federal. 

Partindo de tal premissa – das diretrizes e valores-norma, portanto, 

fixados pelo Constituinte – os Juízes do Trabalho primam por, nos seus julgamentos, 

salvaguardar os direitos sociais e os direitos fundamentais dos trabalhadores, 

consagrados implícita ou expressamente no Título II, Capítulo I, da Constituição 

Federal e outras normas de idêntica natureza – artigo 5º, § 2º, da Constituição 



 

34 

 

Federal. 

No caso particular da terceirização, que interessa ao E. STF, neste 

momento, não foi outra a postura do C. TST, ao editar a Súmula nº 331, e dos 

demais órgãos que compõem a Justiça do Trabalho, que no exercício concreto da 

jurisdição constitucional e infraconstitucional, pautaram-se pela efetivação e garantia 

da Lei Fundamental. 

Fruto de tal pré-compreensão normativa e da compreensão histórica, 

econômica, social e política do fenômeno essencialmente neoliberal que surgiu no 

curso da década de 1990, e que deflagrou firmes ataques ao Direito do Trabalho, à 

Justiça do Trabalho e ao próprio Estado Social, os Juízes do Trabalho, nos casos 

concretos que lhes foram apresentados nada mais fizeram do que concretizar as 

normas fundamentais, erigidas como tais no ordenamento vigente. 

A terceirização, materializada no cotidiano de empregados e 

empregadores, mostrou-se lesiva a dignidade da pessoa humana, contrária à 

valorização social do trabalho, apartada da necessária promoção do pleno emprego, 

como objetivo de erradicação da miséria e da pobreza, vilipendiadora das liberdades 

individuais dos trabalhadores – quer no âmbito do direito de ir e vir – como nas 

hipóteses de trabalho análogos à condição de escravo – quer no âmbito do direito de 

se associar e reivindicar melhorias em suas condições de vida e trabalho. Também 

se vislumbra como devastadora do meio ambiente de trabalho sadio e sustentável e 

capaz de dificultar sobremaneira a materialização da tutela dos direitos dos 

trabalhadores. 

Diante de quadro tão alarmante e da possibilidade real de sucumbência 

das conquistas sociais históricas que motivaram a fundação do Estado Democrático 

e Social de Direito no Brasil, também aplicando as normas de direito fundamental, foi 

que o TST editou a Súmula nº. 331. 

Com o devido respeito a quem diverge, não há, no posicionamento do C. 

TST, violação à liberdade de contratação e à regra do artigo 5º, II, da Constituição 

Federal, antes ao contrário, há, no exercício de pré-compreensão fático-normativa, a 

partir do respeito ao princípio da unidade da Constituição e dos valores nela 

consagrados – que, consoante doutrina, sobrepuja a legalidade estrita, típica do 
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regime liberal – a concretização dos direitos sociais, como fundamentais, oponíveis 

não só contra o Estado, mas contra terceiros, no caso, os empregadores. 

Dito de outro modo, a Súmula, na condição de síntese do pensar daquele 

Tribunal, nada mais é do que a consolidação do propósito de concretizar 

materialmente os princípios consagrados nos artigos 1º, III e IV, da Lei Fundamental, 

em consonância com os objetivos da República Federativa do Brasil, esculpidos no 

artigo 3º da mesma Carta, e dotado da mesma força normativa, de eficácia vertical e 

horizontal plena, em respeito aos direitos e garantias fundamentais dos 

trabalhadores, consagrados não só no Direito ao Trabalho – artigo 6º –, mas 

também nos direitos subjetivos de liberdade (individuais e coletivos) e no direito ao 

desenvolvimento progressivo, enunciados no Título II da Constituição Federal. 

E tal construção não se limita a uma suposta compreensão genérica e 

demasiado vaga de tais princípios, como sugerem alguns, antes ao contrário, deriva, 

nas palavras de Paulo Bonavides, do exercício de pré-compreensão de tais direitos 

fundamentais como normas de eficácia plena, e não meramente programáticas, e da 

concretização axiológica de suas garantias no mundo do trabalho, afirmando e 

reafirmando a necessária tutela do Estado, por meio da Justiça do Trabalho.44 

E nesse exercício de respeito à unidade constitucional, a Justiça do 

Trabalho não ofende a liberdade de contratação, mas a compreende conjugada, no 

todo, com outros princípios e direitos fundamentais de igual hierarquia, como os 

preditos, sem, com isso esvaziá-la ou negar-lhe efetividade e eficácia. 

A doutrina, no curso evolutivo da adoção dos métodos de interpretação e 

concretização dos direitos fundamentais, não vacila, hodiernamente, ao dizer: 

 

“(...) A solução aventada por Klaus Stern reside em descobrir uma abalizada 
teoria dos direitos fundamentais, utilizando tanto os ‘novos’ como os ‘velhos’ 
métodos de interpretação e compreendendo a interpretação da Constituição 

                                           
44 Segundo Paulo Bonavides, “os direitos fundamentais de primeira, segunda e terceira geração 
foram embrionados nos postulados de liberdade, igualdade e fraternidade do século XVIII, 
respectivamente; abstratos e universais, estes princípios gestaram uma gama de direitos que, em um 
processo cumulativo e qualitativo, vem ganhando universalidade material e concreta, de tal modo que 
“não se interpretam, concretizam-se”, colocando-se “num grau mais alto de juridicidade, concretude, 
positividade e eficácia.” (BONAVIDES, op. cit., p. 586-587) 
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como concretização já da Constituição mesma, já, sobretudo, dos direitos 
fundamentais, escorada nos princípios de interpretação constitucional, entre os 

quais se insere aquele de mais subido grau, a saber, o princípio da unidade 

da Constituição; um princípio excluidor de contradições. 

É o princípio que, por excelência, preserva o espírito da Constituição. E, 
tratando-se de interpretar direitos fundamentais, avultam a sua autoridade e 
prestígio, na medida em que a natureza sistêmica, imanente ao mesmo, pode 
conduzir, entre distintas possibilidades interpretativas, à eleição daquela que 
realmente, estabelecendo uma determinada concordância fática, elimina 
contradições e afiança a unidade do sistema (...)”45  

 

O TST, ao editar a Súmula nº 331, compreende a liberdade de 

contratação de serviços à luz de todos os princípios anteriormente enunciados, 

reverenciando o princípio da unidade constitucional como ferramenta de solução de 

antinomias entre direitos fundamentais e, além disso, o faz à luz de princípio 

constitucional implícito que é o princípio protetivo dos direitos dos trabalhadores. 

Na ordem econômica brasileira, à luz da regra do próprio artigo 170 da 

Constituição Federal, harmônica com as disposições dos artigos 1º, 3º, 5º e 7º, a 

proteção dos direitos e garantias dos trabalhadores é princípio que orienta a livre-

iniciativa e o direito de contratar.  

E a terceirização indiscriminada, porque desumaniza as relações 

subjetivas entre capital e trabalho, mostrou-se manifestamente ofensiva a tais 

normas. 

A eficácia normativa dos direitos sociais e dos trabalhadores, como outros 

direitos de mesma natureza jurídica, não se dá unicamente numa esfera subjetiva, 

negativa e unilateral na relação indivíduo-Estado, transcende para uma dimensão 

mais ampla e expansiva para todas as esferas do Direito, atingindo o próprio direito 

privado.  

Logo, “(...) os direitos fundamentais não só consistem em direitos de 

defesa contra o Estado, mas também constituem em sistema objetivo de valores que 

caracteriza a relação entre os cidadãos (...)”, de modo a conceder “proteção contra 

as violações dos particulares”, contexto em que se inserem, sem dúvidas, as 

                                           
45 BONAVIDES, op. cit., p. 627. 
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relações entre empregados e empregadores46.  

Ingo Wolfgang Sarlet, ao abordar a temática da eficácia dos direitos 

fundamentais dos trabalhadores, vai além, e não só afirma essa 

pluridimensionalidade da eficácia dos direitos sociais em debate – negativa, positiva, 

formal e material –, como assevera o Poder-dever do Judiciário de aplicar de 

imediato as normas de direitos e garantias fundamentais, assegurando-lhes eficácia, 

inclusive nas hipóteses em que há inércia legislativa. Veja-se: 

 

“(...) sustentou-se acertadamente que a norma contida no art. 5º, § 1º, da CF 
impõe aos órgãos estatais a tarefa de maximizar a eficácia dos direitos 
fundamentais. Parte da doutrina ainda foi bem além, sustentando o ponto de 
vista segundo o qual a norma contida no art. 5º, § 1º, da CF estabelece a 
vinculação de todos os órgãos públicos e particulares aos direitos 
fundamentais, no sentido de que os primeiros estão obrigados a aplicá-los, 
e os particulares a cumpri-los, independentemente de qualquer ato 
legislativo ou administrativo. Da mesma forma, em face do dever de respeito 
e aplicação imediata dos direitos fundamentais em cada caso concreto, o 
Poder Judiciário encontra-se investido do poder-dever de aplicar 
imediatamente as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais, 
assegurando-lhes sua plena eficácia.A falta de uma interposição legislativa 
não poderá, assim, constituir obstáculo incontornável à aplicação imediata 
pelos juízes e tribunais, na medida em que o Judiciário – por força do 
disposto no art. 5º, § 1º da CF -, não apenas se encontra na obrigação de 
assegurar a plena eficácia dos direitos fundamentais, mas também 
autorizado a remover eventual lacuna oriunda da falta de concretização 
(...)”.47  

 

E dentro deste contexto, o TST apenas concretizou a eficácia horizontal 

da tutela dos direitos fundamentais – que obriga os particulares a respeitá-los em 

suas relações intersubjetivas – materialmente, na análise dos casos concretos, 

pertinentes aos efeitos da terceirização.  

As decisões do C. TST, nesta seara, estão conforme a evolução 

                                           
46 SINGER, Reinhard. Direitos fundamentais no Direito do Trabalho. In: SARLET, Ingo Wolfgang; 
MELLO FILHO, Luiz Philippe Vieira de, FRAZÃO, Ana Oliveira (Coord.). Diálogo entre o Direito do 
Trabalho e o Direito Constitucional: estudos em homenagem a Rosa Maria Weber. São Paulo: 
Saraiva, 2014. p. 641-642. 
47 SARLET, Ingo Wolfgang. Os direitos dos trabalhadores como direitos fundamentais na Constituição 
Federal brasileira de 1988. In: ______; MELLO FILHO, FRAZÃO, op. cit., p. 42-43. 
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jurisprudencial do próprio E. STF em matéria de tutela dos direitos sociais dos 

trabalhadores, como se infere, paradigmaticamente, do conteúdo dos julgados 

proferidos nos autos de Mandados de Injunção nºs. 943 e 712 e 708, em que, 

respectivamente, houve concretização de direitos dessa natureza. 

Nas decisões proferidas nos Mandados de Injunção – que deram 

prosseguimento à evolução jurisprudencial do tribunal –, este E. STF não se limitou 

a declarar a mora decorrente da omissão inconstitucional do Poder Legislativo, mas 

assegurou, aos jurisdicionados, a efetivação e a eficácia dos direitos sociais ao aviso 

prévio proporcional e o direito de greve, respectivamente, concretizando-os por meio 

de entrega jurisdicional efetiva. 

Há, pois, na jurisprudência dos tribunais superiores, clara e manifesta 

opção por uma materialização constitucional dos direitos fundamentais dos 

trabalhadores, como eco das decisões do Constituinte de positivá-los no 

ordenamento jurídico pátrio, conforme inúmeras vezes já decidiu esta mesma 

Suprema Corte. 

O que dispõem os artigos 5º, 7º, 8º e 9º da Constituição Federal, 

iluminados pelos princípios consagrados no artigo 1º e no artigo 170, da mesma 

Carta, são os direitos e garantias talhados como mínimo necessário à 

salvaguarda do cidadão trabalhador e da classe trabalhadora, consagrando, 

correspondentemente, deveres fundamentais para o Estado – que deve promovê-los 

nas mais variadas esferas – e para os terceiros partícipes das relações de trabalho, 

que são os empregadores. 

Daniela Muradas Reis, ao tratar da proteção dos direitos dos 

trabalhadores na Declaração de Direitos do Homem, constrói a seguinte ilação: 

 

“(...) Como pedra angular da vida econômica e social, o trabalho mereceu 
importante referência e proteção na Declaração de Direitos do Homem. 

Isso porque deflui da dignidade da pessoa humana o princípio de garantias 

mínimas pertinentes ao trabalho, que enuncia dever ser assegurado um 

padrão de condições de trabalho, de caráter inderrogável, que permita a 

projeção social da pessoa humana segundo um patamar compatível com o 
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da sua distinção (...).”48 

 

Não é diversa a conclusão que se extrai do conteúdo das referidas 

normas constitucionais de direitos dos trabalhadores brasileiros, na medida em que, 

obviamente, também estão alicerçados na dignidade da pessoa humana, têm os 

mesmos propósitos de progressão social, sendo “pedra angular” da vida econômica 

e social nacional, positivando-se como garantias mínimas no catálogo aberto dos 

direitos sociais e dos trabalhadores – artigo 5º, § 2º e artigo 7º, caput, da 

Constituição Federal49. 

Salvaguardá-los, portanto, significa a manutenção das fundações da 

construção do Estado Social e, por conseguinte, a razão de ser da Justiça do 

Trabalho, não se admitindo, assim, retrocesso. A garantia do não retrocesso, 

corriqueiramente concretizada pelo E. STF, reside no dever de progressividade 

social, oponível ao Estado e à própria sociedade.  

Consoante Ingo Wolfgang Sarlet, o dever de progressividade alberga no 

plano jurídico constitucional brasileiro e no plano internacional da tutela dos direitos 

humanos, os direitos sociais e dos trabalhadores, eis que assim dispõe: 

“(...) considerando o dever de progressividade (no sentido da progressiva 
realização dos direitos sociais) imposto aos Estados por força especialmente do 
Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de há 
muito doutrina e jurisprudência apontam, sejam no plano do sistema 
internacional de proteção dos direitos humanos, seja na esfera interna das 
diferentes ordens jurídico-constitucionais, da existência de um princípio de 
proibição da regressividade ou, como preferem outros, de proibição de 
retrocesso social. 

Desde logo importa sublinhar que a noção de uma proibição de retrocesso 
encontra-se relacionada ao princípio da segurança jurídica e dos seus 
respectivos desdobramentos (princípio da proteção da confiança e as 
garantias constitucionais do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da 
coisa julgada), considerando que tais institutos também objetivam a tutela 

                                           
48 REIS, Daniela Muradas. O princípio da vedação do retrocesso no direito do trabalho. São Paulo: 
LTr, 2010. p. 79. 
49 Nesse sentido, a lição de SARLET, Ingo Wolfgang, op. cit., p. 24: “(...) Em primeiro lugar, afirmar 
que são fundamentais todos os direitos como tais (como direitos fundamentais!) expressamente 
consagrados na Constituição não significa que não haja outros direitos fundamentais, até mesmo pelo 
fato de que deve se levar a sério a já referida cláusula de abertura contida no art. 5º, § 2º, da CF (e, 
para os direitos dos trabalhadores, a cláusula especial o art. 7º, caput, da CF) estabelecendo que, 
além dos direitos expressamente consagrados na Constituição, existem outros decorrentes do regime 
e dos princípios, além dos direitos tipificados nos tratados internacionais ratificados pelo Brasil. (...)” 
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dos direitos e bens de matriz constitucional em face de atos e/ou medidas de 
caráter retroativo ou que venham, de algum modo, afetar situações e posições 
jurídicas de modo a criar uma situação de desvantagem para o titular do 
direito, ainda que não necessariamente estejam em causa direitos 
adquiridos. 

A proibição de retrocesso, nesse cenário, diz respeito mais especificamente a 
uma garantia de proteção dos direitos fundamentais sociais e dos 
trabalhadores (e, a depender do caso, da própria dignidade da pessoa 
humana) contra a atuação do legislador, tanto no âmbito constitucional quanto- 
e de modo especial – infraconstitucional, quando em causa medidas legislativas 
que impliquem supressão ou restrição no plano das garantias e dos níveis de 
tutela dos direitos já existentes, mas também proteção em face da atuação da 
administração pública (...)” 

 

E a terceirização se traduz em retrocesso, na medida em que tem 

afrontado a dignidade dos trabalhadores a ela submetidos, com proliferação de 

trabalho escravo e análogo à condição de escravo; com achatamento salarial; com 

precarização do ambiente de trabalho e da saúde laboral; com pulverização da 

capacidade fiscalizadora do Estado; com desemprego crescente; com aniquilação 

da liberdade sindical; enfim; tem violado de morte a igualdade e a própria liberdade, 

que só se concretizam, materialmente, com a dignidade. 

Insista-se, mesmo diante da ação positiva da Justiça do Trabalho, que, só 

nos casos em que há prova da antijuridicidade da conduta dos que tentam 

esvaziar ou mesmo anular a tutela dos direitos sociais dos trabalhadores e a 

aplicação da legislação trabalhista, a terceirização tem se mostrado fenômeno 

profícuo e hábil a inviabilizar a entrega jurisdicional efetiva, ante a dificuldade 

que as subcontratações incessantes e fraudulentas criam em se fixar e atribuir à 

responsabilidade do real empregador e dos verdadeiros partícipes da fraude.  

Vale dizer, caso se prefira o ideal liberal de valorização extrema da 

liberdade individual de contratação, em detrimento das liberdades e dos direitos de 

segunda e terceira dimensão em que estão inseridos os direitos dos trabalhadores, a 

perspectiva de porvir é catastrófica e poderá significar a falência da Justiça do 

Trabalho e até mesmo do Estado Social e Democrático de Direito.50 

                                           
50 Cf. DA COSTA e SILVA, Gustavo Just. Citado por SARLET, Ingo Wolfgang Sarlet, op. cit. p. 59, 
para quem “(...) a ‘dualidade entre direitos ‘individuais’ e ‘sociais’ nada tem a ver com a titularidade, 
remetendo, em verdade à vinculação de tais direitos a diferentes estágios de formação do ethos do 
Estado Constitucional’, no caso – tal como segue argumentando o autor – na circunstância de que os 
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É, pois, preciso ponderar os direitos fundamentais em debate, de maneira 

a manter intacta a unidade da Constituição.  

E na esfera infraconstitucional, a conclusão é a mesma. O TST, a partir 

da compreensão, conforme a Constituição, das regras legais do Direito do Trabalho 

e do Direito Civil age em respeito ao princípio da legalidade. 

Assim como não há notícia de que o STF tenha inquinado como 

inconstitucionais as normas que limitam os negócios jurídicos no âmbito do Direito 

Civil, não parece haver fundamento válido para considerar “inconstitucionais” os 

limites impostos pelo TST àqueles que, segundo provas nos autos, tentaram fraudar 

direitos sociais em geral e o direito do trabalho em particular. 

Ao se tratar do assunto da terceirização neste contexto de efetivação dos 

direitos fundamentais e de orientar a construção do país de forma a obedecer os 

princípios éticos e valores estabelecidos na Constituição, faz-se importante abordar 

o tema do direito humano ao desenvolvimento que além de fundamentar-se nos 

tratados de que o Brasil é signatário, tem seu suporte tanto no preâmbulo da nossa 

Carta, quanto no seu artigo terceiro e nas disposições da ordem econômica e social. 

Embora não se falando diretamente do desenvolvimento nestes textos, é possível 

extrair tal direito também do conjunto de dispositivos que prestigiam a cidadania, a 

dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre-iniciativa, o 

pluralismo cultural e político, a busca de uma sociedade livre, justa e solidária, a 

erradicação da pobreza e a marginalização, a redução das desigualdades sociais e 

regionais, a promoção do bem de todos, sem qualquer discriminação ou preconceito, 

a autodeterminação dos povos, a igualdade entre os Estados, a cooperação entre os 

povos para o progresso da humanidade. 

 

3.3. DO DIREITO INTERNACIONAL E ESTRANGEIRO 

O Brasil é signatário de diversos tratados que abordam temas caros ao 

debate posto no feito. Comprometendo-se com estes relevantes instrumentos de 

consagração de direitos humanos, que adentram o sistema jurídico nacional com 

                                                                                                                                    

direitos individuais estão vinculados ao paradigma do Estado liberal e individualista, e não ao estado 
social, e cunho solidário (...)” 
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status supralegal, o país assumiu como horizonte ético-político-social-econômico a 

efetivação do direito ao trabalho digno. E, no tocante à especificidade do presente 

feito, é fundamental ressaltar que entendimento contrário ao expresso na Súmula nº 

331 do TST, além de ser ilegal, estaria na contramão das orientações que o Brasil 

avocou como suas em âmbito internacional. 

Ao estabelecer, em seu artigo 23 que “toda pessoa, sem qualquer 

distinção, tem: direito ao trabalho; à livre escolha do trabalho; a proteção contra o 

desemprego; a igual remuneração por igual trabalho; o direito a uma remuneração 

equitativa e satisfatória, que lhe permita e à sua família uma existência conforme 

com a dignidade humana; o direito de fundar com outras pessoas sindicatos e de se 

filiar em sindicatos para a defesa de seus interesses”, a Declaração Universal do 

Direitos Humanos, de 1948, apontou a direção a ser seguida no sentido de garantir 

condições dignas nas relações de trabalho. 

A Declaração da Filadélfia, por sua vez, relativa aos fins e objetivos da 

OIT, de 1944, arrola os princípios fundamentais do Direito Internacional do Trabalho 

afirmando, primeiramente, que “o trabalho não é uma mercadoria”, colocando como 

bússola para o progresso humano a desmercantilização do trabalho e a promoção 

do trabalho decente. 

O conceito de trabalho digno – decente – firmou-se a partir do relatório 

anual do Diretor Geral da OIT apresentado na Conferência Internacional do 

Trabalho, em junho de 1999, denominado Un travail décent. Hoje este conceito 

abrange, entre outros elementos, a ideia de emprego produtivo, com renda 

adequada, segurança no local de trabalho, proteção social, estabilidade familiar, 

redução da miséria, igualdade de oportunidades e de remuneração entre homens e 

mulheres, entre trabalho formal e informal, entre trabalho subordinado e autônomo e 

entre trabalho realizado no campo e na cidade, além de englobar o conceito de 

dignidade humana, inclusive no que toca ao reconhecimento do direito de 

expressão, de diálogo social e de desenvolvimento pessoal. Enfim, o conceito de 

trabalho digno é a síntese de todos os direitos humanos fundamentais no mundo do 

trabalho.51 Quando ora a questão da terceirização é enfrentada por esta Corte 

                                           
51 SCHMIDT, Martha Halfeld Furtado de Mendonça. A Organização Internacional do Trabalho: uma 
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Suprema na ordem jurídica brasileira, faz-se imprescindível que considere a 

definição incontornável de trabalho decente – ressaltando que na edição da Súmula 

nº 331 foram considerados não só os dispositivos infraconstitucionais e 

constitucionais brasileiros, mas também essa acepção de trabalho digno expressa 

nos tratados internacionais. 

No âmbito continental, sob o manto de fiscalização da Corte e da 

Comissão Interamericanas de Direitos Humanos, é de se referenciar o Protocolo de 

San Salvador, Pacto de San José da Costa Rica, que afiança a necessidade da 

efetivação plena do direito do trabalho. E, ainda, a Carta Social das Américas, de 

junho de 2012, que assevera a ligação indelével entre trabalho decente, 

prosperidade e desenvolvimento econômico e social.  

Interessa ainda frisar que, para além da obrigação de promoção do 

trabalho decente, o Brasil deve zelar pela concretização do direito ao 

desenvolvimento, que, conforme estabelece a Declaração sobre o Direito ao 

Desenvolvimento – Resolução da ONU 41/128 de 1986 –, é um direito humano 

inalienável. Esta resolução rompeu com o antigo paradigma que via no 

desenvolvimento o elemento essencialmente econômico, passando a abranger 

outros aspectos, “reclamando um maior fortalecimento na interrelação entre 

democracia, desenvolvimento e direitos humanos em todo o mundo”52.  

Em 19 de junho de 2009, a Conferência anual da OIT aprovou o Pacto 

Mundial pelo Emprego, que consistente em uma resposta urgente e ampla para 

enfrentar a crise econômica – em face do crescimento sem precedentes dos índices 

de desemprego global e altos níveis de pobreza –, com o intuito de verificar lacunas 

nas normas que estabelecem padrões mínimos para a erradicação do trabalho 

forçado53, precarizado e estabelecer um conjunto de regras para o trabalho decente 

                                                                                                                                    

agência das Nações Unidas para a efetividade dos direitos trabalhistas. In: SENA, Adriana Goulart 
de; DELGADO, Gabriela Neves; NUNES, Raquel Portugal (Org.). Dignidade Humana e Inclusão 
Social: caminhos para a efetividade do Direito do Trabalho no Brasil. São Paulo: LTr, 2010. p. 464-
480. 
52 TRINDADE. Antônio Augusto. A Proteção Internacional dos Direitos Humanos no Limiar do Novo 
Século e as Perspectivas Brasileiras. FONSECA JÚNIOR, Gelson (Org.). Temas de Políticas Externa 
Brasileira II. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1994, p.172. 
53 As Convenções 29 (sobre o trabalho forçado e obrigatório) e 105 (sobre a abolição do trabalho 
forçado) já eram reconhecidas e ratificadas pela maioria dos países, mas elaboradas em contexto 
diferente do atual, de época anterior à globalização econômica pós-revolução tecnológica que alterou 
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e de proteção de direitos humanos. 

Uma estimativa recente da OIT indica haver cerca de 21 milhões de 

pessoas sob o regime de trabalho forçado em todo o mundo.54 A imensa maioria do 

trabalho forçado é encontrada no setor privado, advindo de complexos esquemas de 

terceirização e muitas vezes inserido em algum momento em grandes cadeias 

produtivas globais. Nestas condições a OIT estabeleceu a Recomendação nº 198, 

relativa à Relação de Trabalho com a finalidade de se reforçar os mecanismos 

protetores no âmbito das chamadas relações triangulares de trabalho, das 

subcontratações desmesuradas e da pulverização da cadeia produtiva, como forma 

de prevenção do trabalho forçado. 

A Recomendação nº 198 considera que as leis e regulamentos, e suas 

interpretações, devam ser compatíveis com os objetivos do trabalho decente e, no 

item 4, delineia que as políticas nacionais devem ao menos incluir medidas para, 

entre outras questões, combater as relações de trabalho disfarçadas no contexto de, 

por exemplo, outras relações que possam incluir o uso de outras formas de acordos 

contratuais que escondam o verdadeiro status legal, notando que uma relação de 

trabalho disfarçado ocorre quando o empregador trata um indivíduo diferentemente 

de como trataria um empregado de maneira a esconder o verdadeiro status legal 

dele ou dela como um empregado, e estas situações podem surgir onde acordos 

contratuais possuem o efeito de privar trabalhadores de sua devida proteção. Em 

outras palavras, o texto da Recomendação nº 198 da OIT expressa exatamente a 

preocupação em combater o que a Súmula nº 331 também combate: fraudes a 

direitos trabalhistas através da intermediação de mão de obra que encobre a real 

condição de empregador e empregado, isentando o empregador de suas 

responsabilidades e empurrando a trabalhador a uma situação bastante distante da 

que disciplina os pactos internacionais sobre trabalho digno que o Brasil tomou para 

si como horizonte. 

                                                                                                                                    

profundamente as relações de trabalho e o direito ao trabalho, propiciando novas formas de 
superexploração do trabalho.  
54 BEGNAMI, Renato. A construção de um novo instrumento internacional contra escravidão e o 
tráfico de pessoas. Repórter Brasil, 25 fev. 2013. Disponível em: <http://reporterbrasil.org.br/2013/02/ 
a-construcao-de-um-novo-instrumento-internacional-contra-escravidao-e-o-trafico-de-pessoas/>. 
Acesso em: 28 ago. 2014. 
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Ressalta-se que o panorama da legislação de alguns países vizinhos 

naquilo que se refere à intermediação de mão de obra assalariada e aos limites da 

responsabilidade da empresa dita tomadora ou principal, aponta para uma maior 

responsabilização desta, indicando que a conjuntura da questão no Brasil, quando 

comparada a outros países, não é “excessivamente protecionista” dos 

trabalhadores, como querem fazer crer alguns. 

Na Argentina, por exemplo, como esclarece Ricardo D. Hierrezuelo, a 

modificação introduzida pela Lei nº 25.013 de 1998 transformou um sistema de 

responsabilidade trabalhista solidária que até então era de caráter objetivo, em um 

sistema de solidariedade de matiz subjetivo, na medida em que condicionou sua 

incidência ao não cumprimento dos requisitos que especifica. Sem embargo, como 

este mesmo autor esclarece, há quem entenda que as obrigações identificadas pela 

Lei seriam de resultado, e não de meio, ou seja: o só fato de não haver sido 

satisfeito o direito do trabalhador já bastaria para deflagrar a responsabilidade 

solidária de todos os envolvidos na intermediação de mão de obra assalariada.55 Na 

realidade, segundo se infere da lição de Miguel Angel Maza, esta seria inclusive a 

posição da “quase totalidade” da jurisprudência daquele país.56 

Por outro lado, não se detecta no sistema argentino a possibilidade ou a 

previsão de uma responsabilidade intermediária de cunho supletivo ou subsidiário, é 

dizer: a responsabilidade da empresa tomadora, neste contexto, seria desde logo 

solidária ou, então, inexistente.  

A legislação uruguaia, por sua vez, passou, a partir da Lei 18.251 de 

janeiro de 2008, a um sistema de responsabilidade solidária ou subsidiária, 

dependendo do grau de diligência adotado pela empresa principal. Como bem 

esclarece Mario Garmendia Arigón, estabeleceu-se, a partir do ano 2008, um 

mecanismo de índole dual, em que “a responsabilidade da empresa usuária variará 

entre a subsidiariedade ou a solidariedade, dependendo de que aquela exerça ou 

não seu direito de ser informada pelo subcontratista, intermediário ou fornecedor de 

                                           
55 HIERREZZUELO, Ricado D. La solidariedad en el derecho del trabajo: actualidad  normativa y 
jurisprudencial. In: SAMUEL, Osvaldo Mario (Org.). Temas claves de derecho del trabajo. Córdoba: 
López-Moreno, 2007, p. 371-376. 
56 MAZA, Miguel Angel. Ley de contrato de trabajo comentada y anotada. 3. ed. Buenos Aires: La Ley, 
2009, p. 72. 
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mão de obra. Se exerce esse direito, sua responsabilidade será subsidiária. Por 

outro lado, se omite exercê-lo, ou se o exerce defeituosamente, sua 

responsabilidade será solidária”.57 

O sistema chileno é bastante similar ao atual sistema uruguaio – pós 

reforma operada no ano de 2008: a responsabilidade das empresas tomadoras 

envolvidas na intermediação do trabalho assalariado será solidária sempre e quando 

as mesmas não atentem para o dever legal de informação e retenção que 

explicitamente lhes atribui o legislador. Observado que seja tal dever, a 

responsabilidade trabalhista será de caráter subsidiário.58 

Por fim, o ordenamento peruano – Lei nº 29.245, de junho de 2008 – ao 

contrário das anteriores, não condiciona a solidariedade a quaisquer outros 

requisitos que não a própria existência da intermediação, preconizando um sistema 

de caráter mais claro e direto e, por isso mesmo, presumivelmente mais eficiente.59 

Dessa forma, observa-se que os ordenamentos trabalhistas ora vigentes 

na Argentina, Chile, Peru e Uruguai orientam-se todos por um mesmo paradigma 

central: a empresa que permita a terceirização de sua mão de obra se torna natural 

e impreterivelmente responsável pelos direitos dos trabalhadores envolvidos em tal 

processo. E o nível dessa responsabilidade, conquanto sujeito a variações, será 

preferencialmente de caráter solidário, em ordem a estimular nos tomadores de 

serviços uma preocupação consistente com o fundamental aspecto humano de sua 

cadeia de produção, mercê do exercício perene e eficiente de um dever de 

assistência e vigilância, sob pena de, eventualmente, encontrarem-se na condição 

de únicos e principais devedores dos créditos laborais correspondentes. 

                                           
57 Carga de la empresa usaria que pretenda responder subsidiariamente en casos de 
subcontratación, intermediación o suministro de mano de obra. (ARIGÓN, Mario Garmendia. 
Cuarenta estudios sobre la nueva legislación laboral uruguaya. Montevideo: FCU, 2009, p. 120. 
Tradução libre). 
58 Bem por isso que, como comentam Francisco Walker Errázuriz e Guillermo Pérez Vega, a atuação 
da empresa principal nesta matéria deve ser muito “estrita e rigorosa” de modo a evitar sua 
responsabilidade solidária diante dos eventuais descumprimentos da legislação trabalhista pelas 
empresas contratadas e/ou subcontratadas. (In: Derecho del trabajo, relación del trabajo y 
externalización laboral en Chile a la luz de las orientaciones de la OIT. Santiago: Ediciones 
Copygraph Ltda., 2009, p. 150.) 
59 É oportuno registrar que a lei em questão sofreu algumas modulações interpretativas – discutíveis, 
aliás – por força do Decreto Legislativo 1038 e do Decreto Supremo 006-2008 de 12/09/2008. A este 
respeito: PUNTRIANO ROSAS, César. Subcontratación: apuntes conceptuales y balance legislativo. 
In: Homenaje Aniversario de la SPDTSS. Lima: SPDTSS, 2013, p. 187-205. 
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Do acima exposto se pode inferir, como corolário, que a Súmula nº 331 do 

Tribunal Superior do Trabalho, ao estabelecer e apegar-se a uma dimensão 

meramente subsidiária de responsabilização da empresa principal, posiciona-se em 

um patamar de proteção inferior àquele que, nos países em comento, se veio de 

normativamente consagrar. Em outras palavras: apesar e a despeito das 

modulações ou retrocessos pontuais verificados nos ordenamentos comparados, os 

mesmos lograram e ainda logram concretizar um arcabouço de proteção aos direitos 

fundamentais do trabalhador mais sólido àquele que hoje se observa na realidade 

jurídica brasileira. Dessa forma, a afirmação de que a Súmula nº 331 fere a livre 

iniciativa e garante proteção demasiada aos trabalhadores é altamente falaciosa – o 

entendimento sumulado no Brasil apresenta-se num patamar de proteção menor que 

o dos países acima citados. 

Frise-se que um dos maiores problemas da simples "revogação" da 

Súmula nº 331 é que, no Brasil, ao contrário de outros países, não há lei nacional 

que assegure: (i) isonomia entre o terceirizado e o diretamente contratado; e (ii) 

solidariedade entre a prestadora e a tomadora de serviços. Ressalta-se, por 

importante, que o PL nº 4.330/2004, que trata da matéria e que ora tramita no 

Congresso Nacional, prevê expressamente que não haverá a responsabilidade do 

tomador – colocando os trabalhadores terceirizados brasileiros em um nível de 

desproteção maior e mais precário que outras nações latino-americanas, podendo 

produzir efeitos desastrosos no país.  

Verdadeiramente, o que o empresariado não conseguiu no Parlamento – 

aprovar o PL nº 4.330/2004 – pretende agora obter por intermédio deste E. Supremo 

Tribunal Federal. 

 

IV.  O MUNDO REAL E O DIREITO: POSSÍVEIS EFEITOS DA DECISÃO 

 

Na Primeira República, o princípio da liberdade de trabalho era defendido 

pelos capitalistas brasileiros como forma de impedir o Estado de elaborar leis de 

proteção aos trabalhadores e para alijar a atuação dos sindicatos na negociação 

coletiva. Predominava o ideário liberal na perspectiva da liberdade de contratação 
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que ocasionava concentração de renda aos detentores dos meios de produção e 

miséria à classe trabalhadora. 

Diante da gravidade do quadro verificado e fruto das crescentes 

conturbações sociais vieram as primeiras leis trabalhistas ainda na década de 1920. 

De forma esparsa e tímida, mas de modo mais vigoroso a partir da década seguinte, 

o Direito do Trabalho foi sendo gestado como modo de arrefecer os ânimos 

insurrecionais da classe trabalhadora à medida que confere contrapartidas pela 

prestação de trabalho. Dessa maneira, institui-se como estabilizador das relações de 

produção ao almejar a pacificação social. 

A despeito de reconhecer a importância deste ramo do direito, a classe 

patronal historicamente resiste à maior regulação estatal. Não podem ser 

concebidas de outra forma suas tentativas de desregulamentar a terceirização no 

país, deixando o capital livre das amarras estatais para maior acumulação em 

detrimento do empobrecimento dos trabalhadores. 

A defesa da terceirização ampla e irrestrita apresenta-se, comumente, 

acompanhada de argumentos de que é uma técnica que aumenta a oferta de 

empregos, gera crescimento econômico e, também, que técnicas similares foram 

adotadas em diversos países europeus tidos como paradigmas para o 

desenvolvimento brasileiro. Entretanto, ao contrário do que apregoado, pode-se 

observar que, na Europa, os países que implantaram massivamente as chamadas 

reformas flexibilizadoras de direitos trabalhistas não tiveram como resultado a 

diminuição dos índices de desemprego. Ao contrário, essas medidas 

resultaram em problemas econômicos, podendo ser apontadas, inclusive, 

como causas da crise econômica atual, que teve seu epicentro nos países de 

capitalismo central. 

  

 4.1. A REMERCANTILIZAÇÃO DO TRABALHO NA EUROPA E SEUS 

EFEITOS DESASTROSOS: O QUE ESPERAR DAS MEDIDAS 

PRECARIZADORAS  

Na Europa, as medidas flexibilizadoras, que ganharam expressividade já 

depois da crise do petróleo de 1973, deram-se com intensidades e maneiras 
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diferentes a depender do local, mas, de forma geral, pode-se observar traços 

comuns no tocante a adoção de políticas flexibilizantes de direitos do trabalhadores, 

que desencadearam generalizada redução dos níveis salariais, aumento do 

desemprego e do trabalho informal, causando diminuição na capacidade de 

consumo, encolhimento do mercado, endividamento e crise.  

As políticas adotadas pelos países para contornar o quadro crítico que se 

instalou a partir de 2008 foram, guardadas as especificidades de cada nação, de 

caráter intervencionista, evidenciando que esta agenda de reformas falhou nos 

objetivos a que se propôs e que, para evitar retrocessos sociais, são necessárias 

medidas que garantam aos trabalhadores segurança econômica e social em relação 

ao seu emprego. 

Uma pequena explanação sobre os resultados de políticas que 

flexibilizaram a proteção ao trabalho em alguns países europeus faz-se pertinente a 

fim de elucidar a gravidade e seriedade do tema ora posto perante este E. Tribunal. 

Na Grã-Bretanha, por exemplo, pode-se ver uma grande ofensiva aos 

direitos sociais do trabalho nas duas últimas décadas do século XX e na primeira do 

século XXI. Mesmo adotando um sistema de regulação das relações de trabalho 

bastante diverso do brasileiro, pode ser tomada como caso elucidativo ao tratar dos 

efeitos desastrosos que as reformas trabalhistas que tornam mais precários os 

direitos dos trabalhadores e mais débeis os contratos de trabalho podem gerar. 

Diversas reformas legislativas e políticas estatais na Grã-Bretanha 

incentivaram a adoção de regimes de trabalho precários. Criaram-se mecanismos 

para restringir garantias à manutenção dos empregos e estimular empregos em 

tempo parcial. Na final dos anos 1990, os indicadores sociais e econômicos 

apontaram uma queda, com aumento da pobreza, maior diferença entre salários 

dentro da mesma empresa, estabelecimento de contratos de trabalho diferenciados 

e ampliação da utilização de horas extraordinárias. Mesmo com a mudança no 

quadro político e de partidos no governo, as políticas que incentivavam empregos 

precários continuaram, suscitando uma redução generalizada da massa de salários 

que, aliada ao alto endividamento da população devido a mecanismos de crédito 

facilitado, geraram uma conjuntura propícia para o desencadeamento do colapso 
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econômico de 2008.60  

Na Alemanha, por sua vez, o sistema de proteção ao emprego foi sendo 

progressivamente agredido a partir dos anos de 1980, embora com consequências 

menos nocivas que as da Grã-Bretanha. O sistema germânico, organizado de forma 

a articular a fixação de um padrão de preservação dos direitos protetivos aos 

empregados e aos desempregados e técnicas de contratação coletiva que 

asseguram direitos de participação nos frutos da produção, também experimentou 

reformas precarizadoras – facilitou-se a utilização dos contratos por prazo 

determinado; as novas contratações não assegurariam a garantia no emprego; 

estabeleceu-se a possibilidade de contratação de empregados a tempo parcial sob o 

argumento de possibilitar o compartilhamento dos postos de trabalho para combater 

o desemprego; e ampliou-se o prazo de contratação dos trabalhadores temporários 

de três para seis meses.  

Assim, sob a alegação de combate ao desemprego, reformas no padrão 

normativo de proteção foram introduzidas de modo a realizar uma distribuição de 

renda às avessas – diminuindo a renda dos trabalhadores e socializando os custos 

da produção empresarial com a população em geral. 

Com a crise de 2008, o Estado alemão, contrariando as políticas 

adotadas até então, produziu um plano rígido de proteção aos postos de trabalho e 

atualmente assegura uma contrapartida assistencial que cobre um percentual do 

valor pago diretamente ao trabalhador em “desemprego parcial” e, para os 

empresários, instituíram-se algumas desonerações fiscais. De toda sorte, vislumbra-

se na Alemanha a existência de discriminações decorrentes de “reformas 

trabalhistas” que são minoradas por intermédio de subsídios governamentais.61 

A precarização discriminatória também se fez presente através de 

diversas medidas em países como França e Itália. Guardadas as peculiaridades de 

cada país, pode-se observar que, de forma geral, adoção de contratos precários, 

sem a proteção garantida às relações tradicionais de emprego é uma das mais 
                                           
60 LORENTE; CAPELLA, op. cit. 
61 RAMOS FILHO, Wilson. As reformas neoliberais no Direito do Trabalho europeu e algumas 
propostas para debelar seus efeitos desastrosos. In: ______; GOSDAL, Thereza Christina; WANDELLI, 
Leonardo Vieira (Orgs.). Trabalho e direito: estudos contra a discriminação e o patriarcalismo. Bauru: 
Canal 6, 2013, p. 301-338. 
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comuns medidas que, seguindo o receituário neoliberal, foram adotadas sobre a 

justificativa de criar empregos e, na verdade, acabaram por ter efeitos nulos ou 

negativos. Essas medidas perpetuam os ciclos de redução dos salários, minorando 

os indicadores sociais e gerando concentração de renda, com estagnação 

econômica, a partir da redução da capacidade de consumo interno, aumento da 

inadimplência junto aos bancos. 62 

O caso da Espanha, para encerrar o rol exemplificativo, é emblemático: o 

Estatuto de los Trabajadores, de 1980, sofreu 52 reformas trabalhistas em trinta e 

dois anos de vigência, muitas delas sob o pretexto de criar empregos e ampliar a 

competitividade dos produtos espanhóis. Dentre elas, destacam-se medidas 

permitindo uma gama ampliada de contratos precários e legalizando as empresas de 

trabalho temporário e, ainda, a redução do arcabouço normativo mínimo incidente 

sobre as relações de trabalho subordinado pela transferência de algumas 

competências da lei para os contratos coletivos de trabalho. A introdução dessa 

flexibilidade na contratação e na prestação de trabalho subordinado, contudo, não 

atendeu às expectativas geradas pelos argumentos dos que a defendiam, pois a 

taxa de desemprego na Espanha se manteve a maior entre todos os países 

centrais.63  

Nas experiências vivenciadas em diversos Estados europeus assiste-se 

ao processo de redução da massa salarial que acarreta diminuição no consumo da 

população que vive do trabalho assalariado, gerando crise no comércio que 

demanda menos produtos da indústria, causando novas despedidas e ampliando o 

desemprego. As consequências da opção pelas políticas neoliberais tiveram reflexos 

devastadores sobre os postos de trabalho na atual crise capitalista. 

As reformas trabalhistas referidas acima indicam medidas que têm o 

mesmo caráter da terceirização: precarizante, de dualização do mercado laboral e 

de criação indiscriminada de empregos com mais insegurança social e econômica. 

Atentar para as desastrosas consequências da adoção dessas reformas nos 

diversos países em que aconteceram é uma precaução imprescindível no momento 

                                           
62 ZOBERMAN, Yves. Une histoire du chômage. Paris: Editions Perrin, 2011. 
63 RAMOS FILHO, op. cit., 2013. 
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em que se encontra hoje a nação brasileira – diante do julgamento de uma questão 

que interfere de forma incontornável nos rumos econômicos e sociais do país.  

A terceirização, não é demasia afirmar, por legalizar a redução dos 

salários e por facilitar a dualidade salarial acarreta uma maior estagnação 

econômica, menos vendas no comércio, menor produção na indústria e mais 

desemprego – em um ciclo de perpetuação de problemas econômicos e sociais. 

No início de 2009, a retomada da intervenção estatal por parte dos mais 

diversos países da Europa, com a injeção de bilhões de dólares em empresas 

financeiras ameaçadas de bancarrota a juros subsidiados ou mediante estatizações 

totais ou parciais, demonstrou que a hipótese da mão invisível do mercado mostra-

se inconsistente.64 A tese de que o mercado e a livre iniciativa regulam por si as 

relações de emprego – uma das responsáveis pelo desmonte do Estado de Bem-

Estar Social nos países europeus – não deve ser imprudentemente admitida por 

este Supremo Tribunal Federal, vez que já derrotada pela história.  

Sem eufemismos: o que os setores empresariais pretendem, com o 

afastamento dos limites impostos pela Súmula nº 331, é muito semelhante ao 

praticado por diversos países europeus na última década, ou seja, uma 

remercantilização da mão-de-obra, diminuindo as tutelas jurídico-políticas incidentes 

sobre as relações de emprego, bilaterais por definição, para permitir a terceirização 

desabrida do trabalho humano. 

 

4.2. PROGNÓSTICOS DA TERCERIZAÇÃO AMPLA E IRRESTRITA: 

RETROCESSO SOCIAL E AMEAÇA À EXISTÊNCIA DA JUSTIÇA DO 

DO TRABALHO 

Os dados apresentados no tópico que trata do diagnóstico da 

terceirização no Brasil conseguem representar a magnitude das repercussões 

negativas do atual estado de coisas relacionadas à adoção desta técnica, a despeito 

de todos os esforços desempenhados pela Justiça do Trabalho. Por esta razão, a 

hipotética conjuntura de que a terceirização não mais passe pelo crivo do Judiciário 
                                           
64 RAMOS FILHO, Wilson. Crise Capitalista e direitos sociais: o processo político eleitoral em Weimar 
e a ascensão do nazismo. Revista Fórum Trabalhista - RFT, v. 1, 2013, p. 129-151. 
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trabalhista, como esposado nesta lide, apenas pode significar o agravamento das 

condições de trabalho e de vida dos trabalhadores brasileiros. 

Assim, em um contexto em que não houvesse restrição à forma 

terceirizada de contratar – podendo ela ser adotada por qualquer ramo econômico e 

em qualquer atividade empresarial – seriam observadas consequências negativas 

na esfera econômica. Isto decorre, conforme exposto, da precarização das 

condições de vida e de trabalho dos operários que significará redução da 

remuneração e, por conseguinte, a constrição do consumo e a retração da economia 

brasileira, que é notadamente apoiada neste mercado consumidor. 

Além disso, a terceirização afeta negativamente o mercado de trabalho, 

uma vez que tende a reduzir os postos de trabalhos, na medida em que os 

trabalhadores terceirizados laboram mais horas do que o trabalhador direto, 

substituindo-os por um contingente menor, conforme já exemplificado pelo setor 

financeiro e bancário.  

Além das repercussões de ordem econômica, a terceirização irrestrita e 

generalizada importará também em profundas e irreversíveis sequelas sociais, 

como tendência à redução dos salários, aumento da rotatividade da mão-de-obra, 

crescimento dos acidentes e mortes decorrentes do trabalho, elevação dos casos de 

trabalho análogo à condição de escravo, maior discriminação aos terceirizados, 

entre outros. Isto tudo em um cenário desfavorável à mobilização dos trabalhadores, 

que, sem um poder sindical representativo, ficam inertes à inexorável tendência de 

precarização das condições de trabalho e de vida. 

Por todas essas razões, a terceirização de forma irrestrita e incontrolada, 

como pugnada, representaria um verdadeiro retrocesso social, uma vez que 

caminhará na contramão da atual tendência de progresso dos principais indicadores 

sociais, como o aumento do poder de compra do salário mínimo,65 a crescente 

erradicação da pobreza,66 a redução da desigualdade social,67 a redução da taxa de 

                                           
65 O poder de compra do salário mínimo passou de US$116,08, em janeiro de 2001, para US$ 
317,50, em janeiro de 2014. (IPEA. Salário mínimo: paridade do poder de compra (PPC). Disponível 
em: <http://www.ipeadata.gov.br/>. Acesso em: 29 ago. 2014). 
66 Estima-se que a população extremamente pobre (isto é, com renda domiciliar per capta de até R$ 
70,00) diminuiu de 14,42% da população, em 2000, para 9,35%, em 2010 (IPEA. Políticas sociais: 
acompanhamento e análise. Brasília: Ipea, 2013, p. 50). 
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mortalidade infantil68 e do trabalho infantil,69 entre muitos outros exemplos ligados 

diretamente à dignidade humana e ao reconhecimento do valor do trabalho. 

Como é notório, estas conquistas sociais foram resultado de um longo e 

histórico processo de lutas no seio da democracia brasileira, que, a cada dia, vem 

consolidando os direitos sociais garantidos pela Constituição de 1988. Não por outro 

motivo, a condescendência com a generalização dos trabalhadores terceirizados 

representará um incisivo sintoma de esfacelamento do Estado Social brasileiro que 

vêm sendo construído nas últimas décadas. 

Mais do que isso, a liberalização geral da terceirização, nos termos 

propostos nesta lide, colocaria em xeque o próprio Direito do Trabalho. Isto porque o 

ordenamento juslaboral, afastando-se e destacando-se do Direito Civil que preza 

pela autonomia da vontade das partes contratantes, garante aos trabalhadores, sob 

o manto do princípio da proteção, a efetivação dos direitos sociais, sendo norma de 

ordem pública e de caráter irrenunciável. Em um contexto de flagrante precarização 

das condições de trabalho e de vida do trabalhador, qual seria a razão ontológica do 

Direito do Trabalho? 

Com efeito, é sinceramente duvidosa a existência de uma tutela jurídica 

dos direitos sociais quando o ordenamento jurídico permite justamente, na prática, a 

violação e o desrespeito desenfreados a estes direitos tão caros ao nosso Estado, 

nossa história e nossa sociedade. Por esta razão, a terceirização não só levaria ao 

esvaziamento das instituições justrabalhistas, mas também a crise existencial da 

própria Justiça do Trabalho, jurisdição republicana responsável pela efetivação dos 

direitos sociais assegurados pela Constituição. 

Justamente que direitos sociais (neles inclusos os direitos trabalhistas) 

estariam assegurados em uma conjuntura que permite a terceirização de forma 

irrestrita e generalizada, e, em consequência, o agravamento das condições de vida 

                                                                                                                                    
67 O coeficiente de Gini, índice que mede a desigualdade social, passou de 0,59, em 2001, para 0,53 
em 2012. (IPEA. Índice de Gini-ed 2013. Disponível em: <http://www.ipeadata.gov.br/>. Acesso em: 
29 ago. 2014). 
68 A taxa de mortalidade infantil passou de 29,02%, no ano de 2000, para 15,02%, em 2013. (IPEA. 
Taxa de mortalidade infantil. Disponível em: <http://www.ipeadata.gov.br/>. Acesso em: 29 ago. 
2014). 
69 Verifica-se uma redução do trabalho infantil (crianças de 5 a 9 anos) de 1,7% em 2005 para 0,6% 
em 2011. (IPEA. Políticas sociais: acompanhamento e análise. Brasília: Ipea, 2013, 68). 
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e trabalho dos cidadãos? A matéria posta apresenta-se como uma das questões 

mais sérias no tocante ao mundo do trabalho até hoje já discutidas neste Plenário e 

as consequências da decisão serão sentidas por todos os trabalhadores brasileiros. 

O reconhecimento da repercussão geral nos presentes autos não se limita 

à discussão da legalidade, ou não, da Súmula nº 331 do C. TST, tampouco se 

prende ao debate a respeito da liberdade de iniciativa, ou não, na adoção da 

terceirização. A questão jurídica em tela é muito mais ampla e complexa e terá 

repercussões profundas e irreversíveis na sociedade brasileira. 

Está colocado em pauta o Estado brasileiro como Estado Social, 

assegurador de direitos e garantias sociais aos seus cidadãos, que torna concretos 

os fundamentos de dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho, e, 

que ultrapassa a velha concepção de um poder público que não vai além da mera 

abstenção e que assegura apenas liberdades negativas, sem qualquer preocupação 

efetiva com os mais importantes elementos de uma sociedade: os seus cidadãos. 

Não apenas isso, a presente lide também questiona a forma de 

desenvolvimento econômico a ser perseguido. Buscar-se-á um verdadeiro progresso 

ético, social, político e econômico do país, com um compromisso com o bem-estar 

dos seus cidadãos, ou se perseguirá apenas o maior crescimento econômico 

desconectado da realidade social? A terceirização ampla e irrestrita impõe 

condições de trabalho próprias do Estado liberal, que preza pela liberdade individual 

em detrimento da dignidade e do valor social do trabalho, desconstruindo, pois, as 

conquistas dos direitos sociais do último século. 

É preciso, entretanto, refletir sobre o papel que o país pretende cumprir 

nesta economia global. A defesa irrefletida da terceirização irrestrita não respeita o 

patamar mínimo civilizatório, tornando a conjuntura propícia para a disseminação de 

condições de trabalho extremamente precárias. Como é de conhecimento geral, 

países como China, Indonésia e Bangladesh, para citar alguns exemplos, são 

reconhecidamente preferências de empresas que buscam força de trabalho a custos 

baixos e são também notáveis pelas péssimas condições a que são submetidos os 

trabalhadores, o que, além de ser um problema em si, causa diversos outros 

problemas sociais nos países.  
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O futuro de eventual adoção de uma forma ilimitada de terceirização no 

Brasil reflete-se no trágico transcurso das reformas trabalhistas verificadas na 

Europa, que, como vimos, significaram um verdadeiro retrocesso social, marcada 

notadamente pela precarização salarial, dualização do mercado de trabalho e pela 

criação de empregos precários, sem segurança econômica ou social. 

Outro prenúncio do fatal destino brasileiro é assinalado pela história 

recente do México, que, em 2012, regulamentou em lei a terceirização, 

possibilitando terceirizar atividades-fim e eximindo de responsabilidade os 

tomadores de serviços, nos moldes esposados por esta ação. Pois bem, já se 

verifica, neste curto período de tempo, uma precarização na qualidade dos postos 

de trabalhos e – ao contrário do que propunham os seus defensores – um aumento 

da taxa de desemprego naquele país.70 

A terceirização irrestrita e generalizada, sem as limitações historicamente 

construídas pela Justiça do Trabalho, significará, como apontam os dados apurados, 

severos impactos econômicos, e, mais tragicamente, incisivas sequelas sociais que 

agravarão as condições de trabalho e de vida dos trabalhadores brasileiros. Estas 

mudanças representarão um retrocesso social, indo contra ao Estado Social 

brasileiro que vem conquistando e consolidando importantes direitos sociais. Não 

apenas isso, a terceirização nos termos esposados nesta lide questiona a existência 

do Direito do Trabalho e da Justiça do Trabalho, como instituições republicanas que 

prezam pelos direitos sociais. 

Não é por outro motivo que os setores comprometidos com os direitos 

sociais e com o Estado do Bem-Estar social opuseram-se frontalmente ao Projeto de 

Lei nº 4.330/2004 em tramitação no Congresso Nacional. Com a forte resistência 

apresentada no Poder Legislativo os defensores da terceirização irrestrita e 

desmedida direcionam sua atenção a este E. Tribunal, com a perspectiva de obter 

êxito no intento há muito perseguido e que por enquanto tem fracassado quando 

submetido às regras do jogo democrático. 

Face o exposto, se admitido o recurso extraordinário, o que realmente 

                                           
70 REPORTER BRASIL. No México, sindicatos denunciam impactos da regulamentação da 
terceirização. Disponível em: <http://reporterbrasil.org.br/2013/09/no-mexico-sindicatos-denunciam-
impactos-da-regulamentacao-da-terceirizacao/>. Acesso em: 02 set. 2014. 
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não se espera, no mérito, requer-se seja negado provimento.  

  

 

V.  REQUERIMENTOS FINAIS  

 

Diante de todo o exposto, requer: 

 

a) Seja admitida a intervenção do requerente, na condição de AMICUS CURIAE, 

deferindo-se o ingresso na lide, concedendo-se, inclusive, a faculdade de 

sustentar oralmente na sessão de julgamento do recurso extraordinário;  

b) Com as contribuições apresentadas, propugna-se pela não admissão do 

recurso extraordinário interposto pelo recorrente e, se admitido o recurso, 

requer seja negado provimento. 

 

Pede deferimento.  

Curitiba, 18 de setembro de 2014  
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