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A terceirização é uma forma de modernização das relações trabalhistas, pois em certos países 
verifica-se que uma das maneiras de a empresa obter competitividade é por meio da flexibilização 
dos direitos trabalhistas. O direito do trabalho deve enxergar essa realidade, sob pena de deixar 
de haver evolução e desenvolvimento do país, ficando assim em total descompasso com outros 
países. A terceirização da mão-de-obra pode implicar, inclusive, na própria sobrevivência da 
empresa, em virtude da necessidade da diminuição de custos operacionais.  
 
É possível terceirizar as atividades-meio da empresa, como contabilidade, departamento jurídico, 
segurança, limpeza, alimentação, manutenção, a não ser que haja fraude e mascaramento de 
verdadeira relação de emprego, com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar os dispositivos 
trabalhistas. O contrato de trabalho é um contrato-realidade, em que prima a realidade fática 
sobre a forma. Se se pretender terceirizar serviços da empresa com o intuito de burlar as 
disposições trabalhistas, o vínculo de emprego se formará com o tomador dos serviços. Não são, 
portanto, só as hipóteses previstas nas Leis nºs 6.019/74 (trabalho temporário) e 7.102/83 
(vigilância e segurança) que são lícitas, mas todas as demais, desde que não se tente impedir a 
aplicação dos preceitos trabalhistas. 
 
A terceirização lícita deve ser entendida como parceria, cooperação entre o prestador de serviços 
e o tomador desses serviços. As partes envolvidas são verdadeiros parceiros comerciais, que têm 
inter-relação e co-participação para atingir um fim comum: produção de bens e serviços para o 
mercado. Seria o caso, então, de se falar em "parceirização", desde que o parceiro seja pessoa 
idônea financeiramente e não existam os elementos tipificadores da relação de emprego. Não se 
confunde, portanto, a verdadeira terceirização com a intermediação ilícita de mão-de-obra. 
 
As fraudes sempre existiram e continuarão a existir. O que se proíbe é a intermediação ilícita da 
mão-de-obra, como o é o merchandage, a exploração do homem pelo próprio homem, com o 
objetivo de fraudar os direitos do trabalhador.  
 
A terceirização não é a única alternativa diante da globalização, das inovações tecnológicas e de 
outras circunstâncias que causam desemprego. É, porém, uma das hipóteses para se tentar 
minorar a falta de postos de trabalho.  
 
Os empresários muitas vezes pensam apenas no aspecto custo para terceirizar, mas também em 
qualidade e produtividade, se esquecendo da possibilidade futura do ajuizamento de ações 
trabalhistas. Terceirizar porque é moda pode trazer resultados negativos para a empresa, daí 
porque a terceirização deve ser bem feita.  
 
 
 
 
 
É possível a terceirização na atividade-fim da empresa, pois não existe lei que a proíba. Na 
prática, essa terceirização já é realizada pela indústria automobilística desde 1950 e, atualmente, 
na própria linha de montagem, sem que ninguém tenha dito que é ilícita. Entretanto, o Enunciado 
nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho (TST) só considera lícita a terceirização na atividade-
meio. Indiretamente, portanto, proíbe a terceirização na atividade-fim da empresa, daí o cuidado 
que se deve tomar nesse caso. 
 
Mostra o Enunciado nº 331 do TST que o tomador dos serviços na terceirização tem 
responsabilidade subsidiária pelo fato de ter sido beneficiário da prestação de serviços do 
trabalhador. Este gastou sua energia no trabalho, que não lhe pode ser devolvida, devendo 
receber pela prestação dos seus serviços. Em razão da culpa na escolha do parceiro e em 



fiscalizá-lo para verificar se recolhe as verbas trabalhistas e encargos sociais, fica responsabilizado 
o tomador dos serviços pelo pagamento dos haveres trabalhistas do trabalhador, caso o prestador 
de serviços não venha a adimplir tal obrigação.  
 
Em alguns casos, há contradição na jurisprudência sobre a responsabilidade subsidiária do 
tomador dos serviços. O dono da obra não tem responsabilidade subsidiária, salvo se for empresa 
construtora ou incorporadora (Orientação Jurisprudencial nº 191 do TST), mas as demais 
empresas a possuem. 
 
Entendo que não há necessidade de lei prevendo regras sobre terceirização, pois é possível a 
utilização das normas já em vigor, principalmente diante de fraude. Se for editada lei para tratar 
do tema, é necessário que defina a possibilidade de terceirização na atividade-fim e a 
responsabilidade solidária ou subsidiária do tomador dos serviços. Caso surja a referida norma, 
ela não poderá ser impeditiva do citado sistema, sob pena de deixarem de ser criadas novas 
empresas e novos empregos, cerceando o direito à livre iniciativa. 
 
A economia deve estar a serviço do homem e não o homem a serviço da economia. 
 
Este é o sétimo de uma série de 15 artigos sobre a legislação trabalhista a ser publicada nesta 
página. 
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