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A terceirizacão de serviços 

Por Arnaltto Süssekind (Ministro aposentado do TST e titular da 

Academia Brasileira de Letras Jurídicas). 

A exigência de reduzir custos da produção de bens e serv1ços, em 

decorrência da globalização da economia e da imposição das leis do 

mercado (não observadas plenamente por alguns países desenvolvidos), 

levou muitas emprksas a subcontratar terceiras pessoas, naturais ou 

jurídicas, para a execução de segmentos dos respectivos empreendimentos. 

No Brasil, essa subcontratação (terceirização) é o objeto do Enunciado 

n° 331, de 1993, do Tribunal Superior do Trabalho, sendo certo que a 

legislação é omissa a respeito, salvo para: a) serviços de vigilância; b) 

algumas atividades da Administração Pública; c) prestação de serviços 

transitórios por trab~lhador vinculado a empresa de trabalho provisório. Nesta 

última hipótese, a Uei n° 6.019, de 1974, prevê a delegação do poder de 

comando da contratj da à contratante. 

O item fundamet"tal desse Enunciado preceitua: 

"Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação 

de serviços de vigilância (Lei 7,1 02/83), de conservação e 

limpeza, bj m como a de serviços ligados à atividade-meio do 

tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a 

subordinação direta". 

A contrário-senso, excluídas essas hipóteses , a relação de emprego se 

configura, tal como explicita o mesmo Enunciado e confirma a jurisprudência. 

O conceito de ~tividade-meio , que se contrapõe ao da atividade-fim, tem 

gerado controvérsia/ sobretudo na doutrina, a qual, tendo em vista o direito 

comparado, pondera que algumas atividades-fim poderiam ser terceirizadas, 

enquanto que cert~s atividades-meio (p. ex.: serviço de pessoal ou de 
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O douto ministro do TST, VANTUIL ABDALA, principal redator do 

Enunciado, ao focal,izar a questão no 11 Ciclo de Estudos de Direito do 

Trabalho da Escola Nacional da Magistratura (Foz do Iguaçu, Novembro de 

1995), assinalou: 

"A realidade sócio-econômica estava a demonstrar que era 

inexorável a adoção pelas empresas do sistema de delegar a 

terceiros I ou a terceiras a execução de serviços 

complementares à sua finalidade" E, reconhecendo que nem 
I 

sempre é fácil distinguir a atividade-meio da atividade-fim, tendo em 

vista o objetivo final da empresa contratante, pondera que o Juiz 

deverá levar "em conta as razões mais elevadas do instituto: a 

especializ, ção, a concentração de esforços, naquilo que é a 

vocação principal da empresa; a busca de maior eficiência na 

sua finalidade original; e não apenas a diminuição de custos" 

(Rev. LTr. ,i • 60", SP., 1996, págs. 587/8). 

Nesse sentido também nos manifestamos num dos renomados 

congressos promovidos pela Revista LTr., em São Paulo: a "terceirização 

deveria restringir-sl à contratação de empresas especializadas em 

segmentos da prodJção não correspondentes ao objetivo final da contratante 

ou para a execução I de atividades-meio não fundamentais ao funcionamento 

da empresa". I 

A jurisprudência tem admitido a terceirização dos serviços de restaurante 

ou de preparação de alimentação; de vigilância ou segurança; de 

conservação e limpeza do estabelecimento; de conservação e assistência à 

máquinas, elevadores e outros equipamentos; de assistência médica, jurídica 

ou contábil ; de transporte; de seleção e treinamento de pessoal. Mas só 

excepcionalmente, quando indispensável, os serviços terceirizados devem 

ser prestados no estabelecimento ou local de trabalho da empresa 

contratante. 

Não basta, col o se infere da precitada norma, que o objeto do contrato 
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no trabalho temporário como já assinalamos, a Lei 6.019/74 autoriza a 

delegação do poder r e comando). Esse poder, atribuído ao empregador, por 

assumir o risco do empreendimento (art. 2° da CLT), se desdobra nos 

poderes diretivo, hierárquico e disciplinar. 

Se o trabalhador registrado como empregado da firma contratada prestar 
I 

serviços à contratante sob o poder de comando desta, configurada estará a 

relação de emprego com esta última, fundado no princípio da primazia da 

realidade, que é amj lamente admitido no direito do trabalho ( cf. os arts. 9° e 

442 da LT). 

Como escreve1 os alhures, "o que importa é que os trabalhadores não 

fiquem juridicamente subordinados à empresa contratante, numa operação 

triangular só admitida nos casos de trabalho temporário, prestando os 

respectivos serviços sob a direção e a disciplina da mesma. O empregador 

desses trabalhadores, responsável pnmano pelo cumprimento das 

obrigações sociais-rrabalhistas, é a empresa contratada. A empresa 

contratante, responsável pela escolha da contratada, é atribuída a 

responsabilidade subsidiária" ("Direito Constitucional do Trabalho", Rio, 

Renovar, 2• ed., 200r , págs. 100/1 ). 

Essa responsabilidade, subsidiária e não solidária, é afirmada pelo 

referido Enunciado (item IV). Só entre empresas do mesmo grupo econômico 

é que a responsabilidade é solidária (art. 2°, §2° da CLT). 
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Ministro Arnaldo Susseking. Senhor presidente, 

senhoras e senhores congressistas falou-se que o 

informática rcr 
~ veio a informática da 

I 
telemática, da telemática 

simultaneamente a robotização e isto tudo transmudou 

o nosso mundo/ com repercussão na economia e nas 

relações do trabalho ... precisamente ~ ~ 

concomitância dessa revolução tecnológica acelerada 

com o fim da guerra fria 
1 

o/ que ~neralizou ou 

universalizou a ~ri:Pb .... ~~ ;QU política 

econômica da liberalização e mundialização da 

economia ~ Jrsto levou os paises a incrementarem a 

concorrência no mercado mundial, e para tanto 

procuraram amp i ar a sua produ ti v idade dos bens e 

serviços que preenchem a qualidade e tanto quanto 

possível reduzir os custos, hoje a economia mundial 

está circunscrita praticamente neste objetivo 

fundamental, produzir mais, melhor, com melhor 

qualidade, a menor preço, para ganhar a concorrência 

mundial. Isto acarretou a ampliação do fosso que já 

existia à parl ir de 1960, entre países e nos 
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próprios paises. Com diretor da ORT João Michel 

Ansene ao trata[[' desta matéria disse o seguinte na 

última conferência, a desigualdade entre as nações e 

dos seios das mesmas se acentuou devida a diferente 

capacidade dos países e das categorias de 

trabalhadores de adaptar-se a evolução das grandes 

tendências econômicas existe o perigo que numerosos 

países que se conta atualmente entre os membros 

desenvolvidos fiquem completamente marginalizados do 

sistema econômico mundial que se está configurando, 

a comunidade mundial portanto enfrenta a necessidade 

de crlar no plano mundial um mecanlsmo regulador que 

se adapta aos problemas sociais do mundo do 

trabalho, isso kão algumas das frases conclusivas do 

diretor geral da OIT na última conferência 

internacional do trabalho, estas, estes fatores 

levaram a incrementar a integração regional do pais, 

a própria comunidade econômica européia que começa 

em 1950 com tratado de Roma se transforma se amplia 

e hoje nos tem s a união européia que é quase uma 

confederação dJ estados nasceu o Náfi ta na América 

do Norte, o nosso Mercosul e na Ásia a Ásia pegando 

aqueles países chamado estílos asiáticos, ma .:i?S se 
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ocorreu com a necessidade dessa redução de custos a 

substituição do braço humano pelos robôs e pelo 

serviços feitos pela informática, pela telemática 

gerou, isto tudo gerou um desemprego estrutural 

mundial desemprego estrutural e os senhores podem 

ter urna pequena noção apenas com esses elementos, 

esses números que eu vou ter que resurn1r pelo tempo 

que tenho para expor trata-se do boletim da LT de 5 

de março de 1996, a Espanha recordista está com 22.7 

% de desemprego, Argentina estava nesta ocasião com 

18 % está com 17.1 % agora a Finlândia com 17 %, vou 

ler apenas país~ s importantes, Alemanha com 12 %, a 

França com 11.7 %, a Itália com 11.5 %, o Canadá com 

9.2 %, a Grã-Bretanha 7.8 %, a Suécia com 7.8 %, o 

Estados Unidos com 5. 3 %, o Brasil com 5 .1 naquela 

ocasião, agora está com 6 %, e o Japão com 3.2 % é o 

que menos sofreu neste ponto de reflexos inicio 

gerou na organização empresarial, em primeiro lugar 

aquela organização vertical, da empresa do sistema 

interiorista, em que urna empresa, ou um grupo de 

empresas procurava ter desde a matéria prima até a 



colocação do pr duto no comerclo até o financiamento 

para a produção deste produto este sistema vertical 

se transformou no sistema horizontal, o que eu quero 

dizer com horizontalização da economia é o sentido 

de que cada empresa procurou fazer apenas bem uma 

melhor produ ti v,idade alguma coisa que seria a sua 

atividade fim ou aspecto principal, ou elo 

principal, desta atividade e terceirizou dai a sua 

horizontalização, terceirizou várias etapas da sua 

própria produção, essa terceirização em princípio é 

um problema de direi to econômico, não é de direi to 

de trabalho, mas ela pode ser usada como fora da lei 

ai então entra direito do trabalho, e porque entra 

o direito de trabalho, porque se uma empresa 

simulando 

pessoal do 

uma terceirização comanda 

ser+iço dos empregados da 

a prestação 

contratada na 

realidade esses empregados são empregados da empresa 

contratante porque o poder de comando só é possível 

que seJa delegado a empresa contratante nos casos de 

trabalho temporário isto a lei expressamente 

estabelece que esta delegação de poder de comando 

como única exc,eção se dar no trabalho temporário 

porque ele atende aspectos excepcionais inclusive 



quando ao prisma temporal, apenas por 90 dias com 

uma prorrogação [ impossível de maneira que quando o 

poder de comando se transfere para o contratante, al 

a terceirização é mera simulação infere a lei e al 

nossa CLT pelo artigo 9° possibilita (inaudível) 

dessa relação e proclame contrato realidade entre os 

empregados da contratada e contratante. Outros 

reflexos esse no sistema muito mais importante 

porque é macro foi a alteração ou a tentativa de 

alteração do si ktema jurídico de relação de trabalho 

dai surgiram logo duas correntes o neo liberalismo, 

o neo liberalismo que nada mals é que o 

ressurgimento do liberalismo é VlSa aquilo 

(inaudível) de desregulamentação do direi to de 

trabalho afim de que a autonomia privada coletiva 

foi até a econdmia privada individual prevaleçam na 

estipulação na condição de trabalho, inclusive 

admitindo que é afirmado com todas as letras 

admitindo que através da negociação coletiva 

portanto a autonomia privada coletiva seja possível 

se estabelecer a inversão da hierarquia das normas 

jurídicas afim de que o acordo coletivo prevaleça 

sobre a conversão de categoria a conversão prevaleça 



sobre a lei, só a constituição estaria acima da 

vontade privada coletiva, esta desregulamentação 

está sendo sustentada em vários países inclusive no 

Brasil por algumas autoridades, por muitos 

economistas e por alguns juristas. Paralelamente 

contra esta corrente neo liberalista vem se 

afirmando a outra corrente é doutrinária que eu 

diria prevalentimente da social democracia em que se 

sustenta a intervenção básica do estado, não mais 

aquela intervenção que 1942, 1943 nos da comissão da 

CLT estipulamos ou estatuímos na CLT para um Brasil, 

que era um Brasil evidentemente agrícola sem 

(inaudível) capazes de obter razoáveis condições de 

trabalho na negociação coletiva e dentro o objetivo 

do Presidente Getúlio Vargas de industrializar o 

pa1s, não foi por coincidência que o Presidente 

Getúlio Vargas simultaneamente, simultaneamente é 

cr1ou a vale do Rio doce para tirar o minério da 

terra que estava na mão dos ingleses, criou a 

companhia siderúrgica nacional para transformar o 

ferro em aço (inaudível) da industrialização e 

autorizou a fazer a CLT para que houvesse um clima 

tanto quanto possível sem lutas e o período de vias 



sangrentas entr~ trabalhadores e 

conquistas de d i reito todos países 

estabelecer um lima propício para 

empregadores para 

já tinham afim de 

industrialização, 

industrialização que realmente fez conforme todas as 

l . h d' essa correntes econr rnlcas recon ece, mas lgo, 

intervenção deti lhista da CLT realmente já não tem 

mais sentido, eu sou o único sobrevivente da 

comissão pela ~LT mais sou o primeiro a reconhecer 

que hoje esta intervenção básica que eu defendo, 

intervenção bás ' ca do estado deve corresponder a um 

nível de 

quals não 

normas 

se dbve 

gerais indisponíveis abaixo das 

conceber, não se deve admiti r a 

dignidade do trabalhador, dignidade humana que 

lembra aos senhores está no artigo da 

constituição aom outros fundamentos do estado 

democráticos d~ direito de maneira que assegurar 

esta dignidade com um plso abaixo do qual não é 

possível dispor-se nem flexibilizar é ao meu ver 

fundamental para intervenção básica do estado 

deixando evidentemente regulamentação de categoria, 

e outras coisas para as conversões coletivas, o que 

é preciso, o J ue eu admito e realmente a corrente 

social democrábica admite é que acima dessas, desse 



aplicado seJa para implementar novos métodos ou 

técnicas de traj alho, seJa para preservar a saúde da 

empresa e a manutenção do emprego, em geral essa 

flexibilização pode atender a peculiaridade 

regionais, a peculiaridade profissionais, a 

peculiaridade econômicas ou empresariais essa 

flexibilização entretanto sempre ac1rna do motivo 

daquelas normas indisponíveis o objeto corno eu disse 

pode ser de ajustamento, de alteração ou de opção 

entre as de urna solução prevista na legislação ou 

até nas conversões internacionais, os agentes da 

flexibilização podem ser a lei a autoridade pública, 

ou o empregador que ser1a o sistema unilateral de 

flexibilização, que existe, no Chile, por exemplo, 

no Chile, no Paraná e no Peru, 

essa flexibiliz kção é unilateral, 

são três exemplos, 

o trabalhador não 

participa dela, nem o empregador, ( inaudí vel) o 

empregador pode (inaudível) pode ser negociada corno 

se ficasse corno ocorre no Brasil por exemplo, na 

Espanha, na Itália e pode ser vista alguns casos, 

(inaudível) de autoridade, alguns casos mediante 

negociação corno ocorre hoje na Argentina, muita 

gente entende que a desregularnentação corresponde à 



um aspecto da flexibilização e eu diferencio porque 

como disse a flexibilização apenas se fazer nos 

limites do si tema jurídico, no limite que é 

admitido pelo sistema jurídico, mas pressupõe a 

preexistência a sobrevivência de nossa ( Inaudí vel) 

disponível já a desregulamentação não é uma espécie 

de flexibilização po1s retira a proteção do estado 

ao trabalhador para que a autonomia privada 

individual ou coletiva regule por si as relações do 

trabalho, a meu ver se trata de uma (inaudível) para 

aqueles que def~ndem a desregulamentação se trata ao 

meu ver de uma limitação imprópria para países como 

o Brasil de tradição no direito escrito com cultura 

jurídica romano germânica e não ( inaudí vel) é 

preciso que se atenda a peculiaridades do pais, e 

nesse sentido lembro tal vez quase para finalizar, 

lembro o discurso do Presidente da França Chirrar, 

na conferência da ORT agora de junho de 1996 disse o 

presidente da França, para que a modernização de 

bons 

fieis 

resultados uns 

aos resJ ecti vos 

e outros 

modelos 

devemos permanecer 

culturais que temos 

herdado da história e da idéia de humanidade e temos 

forjado tal é o motivo da minha profunda adesão ao 
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contra as velhi , itude da existência em uma tradição 

de diálogo soc1al e de negociação coletiva e no 

reconhecimento daquilo que encampe o estado na sua 

qualidade de custódio e na garantidor da coesão 

nacional e conclui para lograr que a mundialização 

aporte benefícios para todos nos países 

industrializados, como nos países em transição nos 

países emergente como nos países mais desfavorecidos 

é preciso por a econom1a a serviço do ser humano e 

não o ser humano ao serviço da economia, eu 

pretendia ma1s talvez mediante pergunta será 

possível depois do debate focalizar a reação da URT 

contra o traba~ho dos protegidos sobretudo dopem 

social que resulta dos tidos asiáticos a limitação 

as importações be produtos dos tidos asiáticos que 

vai se universalizando na união Européia, nos 

Estados Unidos e agora no Brasil já em dois casos, e 

também as proposições da URT e a tendência do 

direi to comparado em matéria de flexibilização da 

duração do trabalho, trabalho a tempo parcial, 

trabalho a domicílio sobretudo tele trabalho que vem 

se desenvolvendo e os projetos futuros da URT na 



ordem 

poderá 

do 

ser 

dia das próximas conferências 1sso tudo 

focallizado, depois do diálogo porque só 

tenho 3 minutos e termino então estes 3 minutos 

lendo as conclusões, as conclusões doutrinárias que 

enunc1o, digo eu é notório que toma vulto no Brasil 

assim como em alguns países em via de 

desenvolvimento a tese do desregulamento do direito 

do trabalho com reflexo na economia e até na 

sobrevivência dos tribunais do trabalho cumpre não 

esquecer porém, de muitas regiões brasileiras e 

diversas categorias profissionais ainda existem 

sindicatos capazes de obter no exercícios da 

autonomia privada coletiva adequada condições de 

trabalho dai a oportuna ponderação do professor 

mineiro Lúcio Rodrigues de Almeida, da PUC de Minas 

Gerais no senti r a de que 

trabalho não excluem a 

"as normas do direi to do 

vontade privada mas para 

valoriza-la como expressão da própria personalidade 

humana cercam-na de garantia para assegurar livre 

formação e mani1festação, sem tais garantias, digo 

eu, não terão significados princípios proclamados no 

artigo primeirp da nossa constituição como 

configuradores do Estado democráticos de direi to a 
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dignidade da pessoa humana e os fatores sociais do 

t b lh b I d · · d- · d d ra a O Ca e rO lrel to sem UVl a, a aptar suas 

normas para atynder as transformações operadas nas 

relações entre os grupos sociais e entre os 

indivíduos decorrente da acelerada e profunda 

revolução tecnológica é mister, no entanto, que na 

consecução desta tarefa o instrumental utilizado não 

entrave a aplicação dos princípios jurídicos 

fundamentais, porque deles dependem em última racha 

as respectivas realização da justiça. Muito 

Obrigado. Outra voz Atendendo a organização da 

constituição governadora do congresso desde a 

conferência devo dizer o seguinte, que viemos agora 

com mais expositor haverá um intervalo, e 

posteriormente serão ouvidos outros 3 expositores em 

seguida de debates, devo declarar também que é urna 

satisfação e urna honra para o nosso painel a 

presença aqui do presidente do conselho seccional da 

ordem dos advogados do Rio de Janeiro, advogado 

Celso Fontenele. Dou a palavra agora ao professor 


