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RESUMO

CABRAL, Arleide Lucena. Responsabiidade por verbas trabaihistas na terceirização de
mAo-de-obra. 2004. 148 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito,
Universidade Federal da Paraiba, João Pessoa.

o presente trabaiho delineia os traços preponderantes da responsabilidade por verbas
trabaihistas por ocasiào de inadimpléncia ou ilicitude nas relaçOes terceirizadas nos ambitos
privado e püblico. Inicialmente, trata de estudar o fenômeno da terceirização inserido no
mundo globalizado, comprovando que as práticas terceirizantes são instrumentos de
flexibilização das relaçôes trabaihistas, em virtude do aurnento da competitividade
internacional e da conseqUente busca de reduçAo de custos pelas empresas. Foi possivel
identificar alguns ordenamentos estrangeiros que focalizam as práticas de terceirização.
Constatou-se, tarnbém, que muitos institutos civis e cornerciais no Brasil são manifestaçOes de
terceirização corn reflexos no meio laboral, dada a proximidade entre Os contratos de
terceirização de rnao-de-obra, e de serviços e produtos. Por outro lado, evidencion-se que
desde a Lei n° 6.019/74, o legislador se preocupou em atribuir responsabilidade por verbas
trabaihistas ao tornador de serviços, mas de forma rnuito restrita. Mais tarde, o Enunciado
256/TST ampliou tal responsabilizacAo também a hipótese de terceirização ilIcita, sendo
reformado pelo Enunciado 331/TST, que estendeu ainda mais a responsabilidade por verbas
trabaihistas, alcançando, ate mesmo a terceirização licita, pelo simples inadimplemento do
empregador originário, independentemente de reconhecimento do vinculo empregaticio entre
trabaihador e tornador de serviços ou da faléncia da fornecedora de mao-de-obra. No ãmbito
püblico, discute-se ainda essa responsabilizacão, pois a Lei n° 8.666/93 não admite a
responsabilidade, embora a Resolução n° 96/00 do TST, a estenda aos entes estatais. Por fim,
pode-se concluir que a seara da responsabilidade por verbas trabalhistas nas relaçOes de
terceirização é muito controvertida, dada a caréncia normativa em descornpasso corn a
intensificaçAo das práticas terceirizantes no mercado de trabaiho, mormente quanto aos entes
estatais.

Palavras-chave: globalizacão; flexibilizaçao; terceirização; responsabilidade; subsidiária;
solidária; verbas trabaihistas; tomador de serviços; administração püblica.
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ABSTRACT

CABRAL, Arleide Lucena. Responsibility for work budgets in the tertiary practice. 2004.
148 f. Dissertaçäo (Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade Federal da
Paraiba, Joào Pessoa.

The present work delineates the preponderant lines of the responsibility for work budgets for
occasion of not execution of the contract or illicitness in the relationships in the ambits private
and public. Initially it is about studying the phenomenon tertiary inserted in the globalization,
checking that the tertiary practices are instruments of fiexibilization of the work relationships, by
virtue of the increase of the international competitiveness and of the consequent search of
reduction of costs for the companies. It was possible, to verify some foreign systems that identify
the tertiary practices. It was verified, also, that many civil institutes and commercial in Brazil are
tertiary manifestations with reflexes in the ambit of work, by virtue of the proximity among the
contracts of labor tertiary and that of services and products. On the other hand, it was evidenced
that from the Law 6.019/74, the legislator worried in attributing responsibility for work budgets
to the receiver of services, but in a very restricted way. Later, the Statement 256/TST also
enlarged such responsibility to the hypothesis of illicit tertiary practice, being reformed by the
Statement 33 1/TST, that still extended more the responsibility for work budgets, reaching the licit
tertiary practice, for the simple not greed of the boss, independently of recognition of the
employment entail between worker and receiver of services or of the bankruptcy of the company
vendor of services. In the public ambit, discusses that responsibility, because the Law 8.666/93
doesn't admit the responsibility, although the Resolution 96/00 of TST, extend it to the state
entities. Finally, it can be concluded that the extension of the responsibility for work budgets in
the tertiary relationships is a controversial question, by virtue the normative lack in disharmony
with the intensity of the practical tertiary in the labor market, mainly with relationship to the state
entities.

Word-key: globalization; flexibilization; tertiary practice; responsibility; subsidiary; solidary;
work budgets; company vendor of services; public administration.
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INTRODUçAO

0 presente trabaiho tern corno objetivo analisar a responsabilidade pelas verbas

trabaihistas nos contratos de terceirizaçào nos ârnbitos pUblico e privado, por ocasião da ilicitude

do contrato on inadirnplencia do fornecedor de mào-de-obra, considerando a posicão legislativo-

doutrinária e as manifestacôes jurisprudenciais que tratarn do assunto.

Inicialmente, tern-se a preocupacão de investigar a influência do fenOrneno da

globalizacào nos mercados, sobretudo no mercado de trabaiho, em virtude da flexibilizaçAo das

relaçOes trabaihistas impulsionada pela competitividade internacional e pela busca da redução de

custos, que provoca a introdução de novos contratos de trabaiho, dentre os quais está a

terceirizacäo.

Em seguida, foram delineados os traços preponderantes da flexibilização no mundo e no

Brasil, dernonstrando-se as caracterIsticas e os efeitos que as novas relaçOes trabaihistas esboçam

no mercado de trabaiho bern como, as dificuldades encontradas para adequacão da lei a essas

novas modalidades contratuais, de forma que o minirno de direitos sociais seja preservado.

Nessa perspectiva, observa-se que a terceirização é rnais urn instrumento flexibilizatório,

pois, através de inárneros instrumentos contratuais, desloca o aspecto classicamente bilateral do

contrato de trabaiho, ao trazer a trilateralidade da reiação entre empresa fomecedora de rnão-de-

obra, trabaihador terceirizado e empresa tornadora de serviços.

Assirn sendo, esta pesquisa direciona esforços, no sentido de compreender corno se

desenvolve a responsabilidade por verbas trabaihistas, na situação em que houver inadirnpléncia

da empresa intermediadora, ou rnesmo, quando comprovada a ilicitude da contratação. As

I•'
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abordagens apresentadas levam em consideracào os contratos no setor privado e na administracão

püblica, corn base na lei e no entendirnento jurisprudencial.

Dessa forma, o presente estudo está dividido ern quatro capItulos:

No primeiro, analisa-se a globalizacão corno urn fenOrneno que abre esse novo cenário de

mercados nacionais interligados, irnplicando urna nova configuração espacial da econornia e

reunindo elernentos de internacionalizaçAo e integração de padrOes sociais, econôrnicos, culturais

e politicos, alérn de provocar o fracionamento das cadeias produtivas. Essa dispersão e, ao

rnesmo tempo, concentração das atividades produtivas, ern alguns centros urbanos, marcarn a

nova divisão intemacional do trabalho no espaco.

0 segundo capItulo aborda o processo de flexibilização dos sistemas laborais ern alguns

palses, corn suas caracterIsticas próprias, tendo ern vista os atores sociais que, objetivando

alcançar rnais lucros e superar a competitividade internacional bastante acirrada, buscam a

reduçào dos custos corn a dirninuição de postos de trabaiho ou a rnudança do perfil dos contratos,

na qual está inserida a terceirização.

No terceiro capItulo, a terceirização e detalhadamente pesquisada, perrneando-se o contexto

histórico ern que se originou tal rnodalidade de contrato e sua evoluçào historico-legislativa e

jurisprudencial no Brasil, alérn das caracterIsticas e dos efeitos que rnodelarn a licitude e a

ilicitude dessa contrataçào, corn suas repercussöes no arnbito privado e perante os entes estatais.

Constata-se, ainda, que rnuitos institutos civis e cornerciais no Brasil são rnanifestaçOes de

terceirização corn reflexos no rneio laboral, dada a proxirnidade entre os contratos de

terceirização de rnao-de-obra, de serviços e de produtos.

No quarto e ültirno capitulo, são evidenciadas as perspectivas de responsabilizacão

trabaihista, especialrnente, a responsabilidade pelas obrigacöes inadirnplidas, on ern virtude da

noI

ilicitude da relaçao terceirizada, percebendo-se que existe urna carência norrnativa ern torno do
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assunto, o que provoca urn descompasso entre determinadas leis e o entendirnento sedimentado

na Justiça do Trabaiho ao longo das ültimas decadas.

A partir do Enunciado 256 do Tribunal Superior do Trabaiho, reformulado pelo

Enunciado 33 1/TST, que sofreu complernentacão pela Resoluçào n o 96/2000, houve urna

arnpliação na hipotese de responsabilizacão subsidiária dos tomadores de serviços estendendo tal

responsabilidade aos entes estatais, gerando ern contrapartida, rnuitas controvérsias no meio

juridico.

I)

It



CAPITUILO I

A TERCEIRIZAcAO NO CONTEXTO DA GLOBALIZAçAO

1.1 Consideraçoes Preliminares

Para que se compreenda a dirnensão do terna, faz-se necessário que se discorra antes

sobre urn fenômeno que vern trazendo repercussôes inürneras em todas as esferas da

sociedade e do meio jut-Idico, principairnente no carnpo da regulação das relaçöes de

MI. 70-114TI]

0 novo perfil da relaçào de emprego tern evidenciado urn aspecto peculiar voltado

para a flexibilização das normas e da própria relação empregatIcia, antes formal. Essa

rnudança trascendeu as fronteiras dos paises, alcançando urn novo paradigma mundial dentro

das relaçOes sociais e trabaihistas, o que fez corn que todas as esferas da sociedade sofressem

influencias incontestáveis do processo de globalizacão.

Mister se faz trazer a tona não so a questäo terrninolOgica e o contexto histOrico do

referido processo, mas tambérn as suas causas, de forma a se aquilatar as suas conseqüéncias,

principalrnente, frente as novas relaçOes trabaihistas, como exempli gratia, a irnplementada,

através da terceirização da mao-de-obra.

Corn base nos delinearnentos ja esboçados por doutrinadores que se debruçaram sobre

o terna, corno Anthony Giddens, citado por Liszt Vieira', globalizacão é "(..)a intensificação

de relaçôes sociais em escala rnundial que ligarn localidades distantes, de tal rnaneira que

acontecimentos locais são rnodelados por eventos ocorrendo a muitas milhas de distancia, e

vice-versa".
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Na realidade, é urn conjunto de fenomenos econôrnicos, sociais, politicos e culturais

que desembocarn em urn objetivo cornurn: a elirninação de fronteiras para a criação de urn

mercado global.

Muitos usarn outras terminologias para conceituar tal fenôrneno, seja por razOes

doutrinárias, teóricas e ate mesrno ideológicas, chamando-o de mundialização, conforme

preconiza François Chesnais2

A expressão 'rnundializaçào do capital' é a que corresponde mais exatamente a
substãncia do termo inglês 'globalization', que traduz a capacidade estratégica de
todo o grande grupo oligopolista, voltado Para a produção manufatureira 

on Para as
principais atividades de serviços, de adotar, por conta prOpria, urn enfoque e conduta
'globais'.

Outros autores insistern ern intemacionalização, aldeia global. No entanto, tern-se no

terrno popularizado globalizacäo, uma receptividade tao abrangente nos meios acadérnicos,

que não se vislumbra nenhuma argumentação lógica para que se dé tal substituição, corno

atenta Georges Benko 3 ao enunciar o aspecto meramente ideológico do terrno mundializaçdo.

Pois, o que se verifica e que esta definição adquire um contexto soeiologico ao

considerar que globalizaçào se restringe aos aspectos de rnundialização do capital, que e tao

especifico. No entanto, a globalizacào acarreta muitas transformaçôes tanto no arnbito da

organizaçäo econômica, das relaçOes sociais, dos padrOes de vida e cultura da sociedade em

geral, nas rnudanças do Estado e da politica.

Sobre a concepção do termo internacionalizacâo, Liszt Vieira4 , abordando seu aspecto

econômico, define corno

'VJEIRA, Liszt. Cidadania e globalizacAo. 6. ed. Rio de Janeiro/ São Paulo: Record, 2002. p. 73

p	
2 CHESNAIS, François. A mundialtzaçAo do capital. São Paulo: Ed. Xarnã, 1996. p. 17.

BENKO, Georges. Economia, espaço e gtobalização na aurora do século XXI. São Paulo: Hucitec, 1996. p. 41
VIEIRA, Liszt. Op. cit. p. 76- 77, nota 1.
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(...)um crescimento do comércio e do investimento internacional mais rápido do que
o da produçào conjunta dos palses, ampliando as bases internacionais do capitalismo
(incorporacäo de areas e nacOes) e unindo progressivamente o conjunto do mundo
num circuito ünico de reproducào das condiçoes humanas de existéncia.

V6-se, entretanto, que a globalizacão nAo é apenas isso. Trata-se da transformaçào do

espaco e do tempo, visando a uma mistura de processos que atinge a organizacão social,

politica e econOmica, atua freqUentemente de maneira contraditória e produz conflitos,

disjuncOes e novas formas de composicão social. Dal porque, também, ha uma tendéncia a

revitalização e intensificação dos nacionalismos e de identidades locais diretamente ligadas e

em oposição as influéncias globalizadoras, em vista da soberania fragilizada dos Estados.

Dentro desse quadro, pode-se falar na emergéncia de uma ordem social pos-tradicional,

em que a tradição muda seu status, principalmente, porque quando, vista sob uma perspectiva

de horizontalização de valores e ética, evidencia-se seu lado positivo em detrimento da

verticalização de padrOes de separação social. Nesse sentido, Gilberto Dupas 5 afirma "C .. ) é a

dialética exclusão versus inclusAo."

A globalizacão, nesse novo cenário de mercados nacionais interligados em tempo real,

implica uma nova configuração espacial da economia, que reñne elementos de

intemacionalizacào e integração de padrôes sociais, econômicos, culturais e politicos, além de

provocar o fracionamento das cadeias produtivas, com o surgimento, ate mesmo, de empresas

virtuais. Essa dispersäo e, ao mesmo tempo, concentração das atividades produtivas, em

alguns centros urbanos, marcam a nova divisão internacional do trabalho no espaco.

-	 DUPAS, Gilberto. Economia global e exclusão social: pobreza, emprego, Estado e o fbturo do capitalismo.
Sào Paulo: Paz e Terra, 1999. p. 40.
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1.2	 Contexto ilistérico

Quando se procura reconhecer processos de desenvolvirnento econôrnico, cultural e

jurIdico ao longo da história, tern-se a clara noção de que esse fenomeno, hoje chamado,

globalizacdo, que atinge diversos setores da vida social através de urna integraçAo de

mercados, vern ocorrendo desde os prirnórdios capitalistas, corno bern observou Francois

Chesnais6 , advogando a idéia de que o processo apenas deu urn novo perfil as já conhecidas

acurnulacào e expansào de capital.

Essa nova rota no mercado avançou de forma irnpressionante a partir do histOrico

acontecimento deflagrado pela Segunda Guerra Mundial (1939-1945) representando o

estabelecirnento de novas relaçôes econôrnicas e militates, ate por necessidade das novas

tecnologias Micas e da adoçào de negociacOes entre os aliados, a firn de regularizar a

situaçào mundial, que começou antes do firn do conflito da guerra.

0 equilIbrio das forças internacionais passou a depender de urna politica de blocos

rivais encabeçados por duas grandes potências, União das Repüblicas Socialistas Soviéticas -

URSS e Estados Unidos da America - EUA, através da famosa Guerra Fria, inicialrnente

+ conhecida por Doutrina Truman 7 , e que segundo Eric Hobsbawrn 8 tinha como peculiaridade

"..)uma retórica apocaliptica de ambos os lados, mas sobretudo do lado americano..)", já

que não havia urn perigo iminente de guerra.

José Eduardo Faria 9 tarnbérn esboçou esse entendirnento ao dizer que a globalizacão

Mo seria umfenômeno nova, defendendo a tese de que esse processo já estava presente desde

6 CHESNAIS, François. Op. cit. p. 313, nota 2.
Seus principios foram estabelecidos durante o govemo do presidente ainericano Harry Truman, cuja fmalidade
básica era impedir novos conflitos entre paises capitalistas, garantindo a supremacia americana. In: ARRUDA,
José Jobson de A.; PILLETI, Nelson. Toda a histéria: história geral e bistória do Brasil. 4. ed. Sao Paulo:

Atica, 1995. p. 311- 314.
11	 8 IIOBSBAWM, Eric. Era dos extremos - o breve sdculo XX (1914- 1991). São Paulo: Companhia das Letras,

1997. p. 224.
FARIA, José Eduardo. 0 direito na economia globalizada. São Paulo: Maiheiros, 1999. p. 60.
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os grandes impérios, sendo impulsionado na era moderna corn a expansão da cartografia, das

técnicas de navegacão e da própria evolução do conhecimento cientifico. £ mais, enunciando

que a globalizacào estaria longe de ter urn conceito original ou inedito na historia, na

sociologia politica, na teoria econôrnica on rnesrno na ciéncia do direito, porque, embora corn

outra nomenclatrura, seria encontrado ern analises paradigmâticas sobre os vmnculos entre a

criação e a reprodução ampliada do capitalisrno histórico, enquanto sistema mundial, ate

rnesmo corn os processos de formação dos Estados e mercados.

Ele salienta, ainda, que o aspecto que poderia ser entendido corno novo, apenas se dá

pela interação desse processo em virtude da rninimização dos espaços e das lirnitaçOes de

tempo, da intensa dirnensào alcançada pelos rnovimentos transnacionais, corn o implemento

da capacidade de troca de informaçôes, e da crescente transferéncia do papel regulador do

Estado para as empresas privadas.

NAo é despiciendo a constatação de que, corn o enfraquecirnento do feudalisrno, houve

o surgirnento de cornpanhias mercantis, cujo resultado foi a abertura de novas rotas

cornerciais, o que fez emergir o capitalisrno cornercial 10 , no periodo que rnediou entre os

séculos XVI e XVIII corno urna fase prirnitiva da Revoluçâo Industrial. A partir daI,

ocorrerarn consideráveis mudanças determinantes da transiçào entre uma econornia estagnada
+

e urn regime capitalista dinãrnico e de arnbito mundial.

Nesse contexto histórico, o irnperialisrno-industrial consubstanciado pela busca de

novos rnercados e rnatérias-prirnas através das grandes navegacôes, come, cita José Janguié

Bezerra Diniz' 1 , aproxirnou as civilizaçôes corn os descobrirnentos, provocando o influxo de

novos artigos de consumo e o progresso na atividade bancária e comercial cont a criaçào de

10 Pois tinha como fato preponderante o capital mercantil sobre a producão, uma vez que a major parte dos lucros
se concentrava nas mãos dos comerciantes. In: ARRUDA, José Jobson de A.; PILLETI, Nelson. Op. cit. p.
128, nota 7.

DINIZ., José Janguiê Bezerra. 0 direito e a justiça do trabaiho diante da globalizaçäo. Colaborador: André Emmanuel
Barreto Campello. São Paulo: Ltr, 1999. p. 25.
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novos mercados, dinamizando, assirn, o cornércio e a indüstria, culminando corn a Revolução

Industrial, ja na segunda rnetade do século XVIII.

0 Estado Liberal surgiu no rnesmo rnornento ern que a Revolução Industrial eclodiu,

irnportando ern urn grande episódio da história da hurnanidade, pois irnplicou uma rnudança

generalizada e intensa de vida, corno, por exemplo, pelo fato de que, nesse perlodo, muiheres

e crianças ingressararn no rnercado de trabaiho, provocando urna major oferta de rnao-de-obra

do que de postos de trabaiho.

Por outro lado, ern 1848, como fruto da exploracão da classe trabalhadora, cornunistas

de várias nacjonaljdades encabeçados por Karl Marx e Friedrich Engels, escreveram urn

manifesto comunista, pelo qual instigava o proletariado a revolução, tendo tornado célebre a

frase 'proletariados do mundo, uni-vos ", confirmado pelo seguinte transcrito12:

o proletariado usará a sua supremacia politica para arrebatar, gradativamente, todo
capital da burguesia, para centralizar todos os instrumentos de produçào nas màos do
Estado, on seja, do proletariado organizado como classe govemante e para aumentar
o total das forças produtivas tao rápido quanto possivel.

A substituiçào das ferrarnentas pelas rnáquinas, da energia humana pela energia motriz

e da producào doméstica pela fabril, foi fator determinante na construção do fenorneno de

maturação de novas rclaçôes econôrnicas.

Já em 1891, o Papa Ledo XIII editou a prirneira Enciclica da Igreja sobre direitos

sociais: a Rerum Novarum, que teve ampla repercussào histórica, constituindo-se num rnarco

para a criação do Direito do Trabaiho.

Observa-se, assirn, que a tendència do capitalisrno desdc o começo de sua existéncia,

foi de expandir-se pelo globo, inclusive, na antigüidade, quando o capitalisrno rnercantil

7

'C
.0

"MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. 0 manifesto comunista. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1998. Coleçâo
Leitura.
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A ocupava o mundo e tinha corno caraterIstica urn dos aspectos da própria globalizacão, ou seja,

a integração econôrnica internacional, corn a expansão alérn das fronteiras nacionais e

regionais do cornércio, do sisterna financeiro, do transporte, de tecnologias e de rneios de

cornunicaçäo.

Pode-se evidenciar, portanto, fases históricas globalizantes, durante as quais o capital se

expande fora do contexto nacional, alternadas corn fases histOricas nacionalistas, onde o

capital concentra seu desenvolvirnento dentro do Estado nacional, ambas, tendo come, rnaior

objetivo, a acurnulaçäo de riquezas.

Infere-se que as graves crises econôrnicas e inflacionárias, a partir da decada de setenta,

fizeram rnudar todo o contexto histórico das relaçOes internacionais, e, dentre as rnudanças

institucionais e polIticas, pode-se observar que a globalizacào atual surgiu a partir do

esfacelamento do bloco dos palses socialistas, culrninando corn a separacão, ern 1991, das

quinze repüblicas que constitulam a URSS. Este processo se iniciou corn a perestroika (quer

dizer reestruturaçào), a partir da sucessão do governo russo, ern 1985, por Mikhail

Gorbachov.

Desde essa época, foram sendo introduzidas rnedidas liberalizantes na entAo URSS,

visando a alteração de sua econornia. Este fenorneno associado a outros de igual irnportancia

histórica, corno a queda do Muro de Berlirn ern 1989, na Alernanha, que era o sIrnbolo de

separacão entre o rnundo cornunista e capitalista, corno tarnbérn a decadéncia do poder rnilitar

enquanto hegernonia mundial, culrninaram corn o desaparecirnento do grande conflito bipolar

internacional, transrnutando a cornpetitividade global para a seara econômica. E ern vez de urn

mundo dividido entre capitalisrno e socialisrno, configurou-se urn mundo rnultipolarizado,

capitalista e irnpregnado de experirnentos socialistas.

y
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1. 3 Aspectos Gerais da Globatizaçâo

A globalizacão está associada a expansào do capital, seja no mercatilismo, colonialismo,

imperialismo ou transnacionalisrno, levando-se em consideração que o capital sempre teve

urna inclinação para se internacionalizar em busca da projecão dos lucros alérn das fronteiras.

Essa expansão do capital ligada, hibridamente, a globalizacão, é incontestavel, mas, se

associada a outros aspectos, permite a constataçào de que o lirniar da globalização foi se

esboçando tipicarnente corno urn novo capitalisrno, principalmente, a partir da década de

oitenta.

0 termo passou a ser amplarnente usado corno forma de descrever uma série de

rnudanças interligadas, ocorridas durante as decadas de setenta, oitenta e noventa, que

culminaram corn o aparecimento de uma estrutura politico-econôrnica multipolar, pela qual as

economias se tomararn interdependentes, tanto pela integraçäo gradual entre os Estados

Nacionais, quanto pela difusão das grandes ernpresas transnacionais.

1.3.1 CaracterIsticas da globalizaçào

Mesfno representando urn processo de larga maturação, corn ciclos de retração, ruptura

e reorientação, o atual estágio da globalização e uma conseqüéncia direta do crescimento da

economia internacional, que a partir da Segunda Grande Guerra, desenvolveu as seguintes

caracterIsticas:

A ampliacào das facilidades de transporte e comunicação ocorrida no pós-guerra,

principalmente, a partir de rneados do século XX, favoreceu a produçao, a migração e as

F

trocas intemacionais, dentro de urn processo de "desterritorializaçao dos fluxos
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transnacionais", corno nos informa o professor Paulo Edgar A. Resende 13 , ao afirmar que

essas facilidades implementaram a internacionalizacão da producão de produtos acabados, e, a

partir dos anos setenta, corn os avanços da tecnologia da informaçAo e da microeletrônica,

associaram-se a cultura da liberdade, a inovaçào individual e a iniciativa empreendedora.

Todo esse processo de transformação tecnológica foi essencial Para reforçar a

reestruturação do sistema capitalista na decada de oitenta, corn a internacionalizacão da

produçäo ern diferentes regiöes do mundo.

A alta convertibilidade de todas as moedas européias também contribuiu Para o

crescimento do mundo globalizado, uma vez que houve a criação de urn processo de

conversão das moedas a econornia de mercado corn a internacionalizacào do capital nos

mercados financeiros, comprovado pelo surto de mundialização do capitalismo, sob diferentes

formas, como o processo de intercambio cornercial, de investimento produtivo no exterior e

dos fluxos de capital monetário, que, segundo José Carlos de Souza Braga, citado por

Francisco Luiz Corsi 14 "vem dotando o sistema financeiro de urn alto grau de instabilidade",

justamente pela especulacão desenfreada ern escala mundial.

A Asia "( ...)posiciona-se atualmente como uma região próspera, onde o crescimento

econômico e acompanhando (sic) por uma significativa rnelhoria na distribuição de renda."5

Scm düvida, o dinamisrno dessas economias contribuiu Para o aumento da produçào de alguns

palses asiáticos, ainda que, na rnaioria dos palses conhecidos como Tigres Asiáticos, situados

no sudeste asiático (Coréia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Cingapura) existam govemos corn

regimes autoritários, que obtêm resultados econômicos a custa da exploracäo da mao-de-obra,

rnesmo assirn, observa-se que esses palses são sempre utilizados corno exernplo de sucesso,

13 RESENDE, Paulo Edgar A. Desafios da globalizaçAo. A federaçào como alternativa democrática nas relaçôes
entre as naçOes. Organizadores: Ladislau Dowbor, Octavio lanni, Paulo Edgar A. Resende. Rio de Janeiro:
Vozes, 1998. p. 35.

14 CORSI, Francisco Luiz. Op. cit. A globalizacão e a crise dos estados nacionais. p.17, nota U.
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porque direcionarn sua producao para o setor exportador e firrnarn-se na estratégia de calcar o

crescimento econôrnico no desempenho das exportacôes, associado a intensa flexibilização do

mercado de trabaiho.

Para isso, utilizarn diversas modalidades de contratos de natureza provisória corn o

intuito de cumprir contratos de produção de mercadorias de encornendas esporádicas, como a

subcontratação de empresas e trabaihadores e a própria terceirização das atividades.

Outra caracterIstica é a ascensAo de equipes econôrnicas neoliberais, que passararn a

comandar as poilticas econôrnicas de importantes paises, corn princIpios ora de

ie desregularnentaçào da econornia, ora de flexibilizaçào das norrnas trabaihistas,

principalmente, a partir da decada de oitenta, corn Margareth Thatcher, na Inglaterra, e

Ronald Reagan, nos EUA. Corn isso, a expressào o mercado passou a ser a let, adquiriu urna

propriedade singular na técnica de politicas econômicas ern grande parte dos palses.

0 avanço tecnológico atingiu igualrnente o rnercado financeiro rnundial. Corn o

desenvolvirnento dos circuitos bancãrios, e possIvel, nos dias atuais, os bancos e as

multinacionais rnovirnentarern seus capitais por todos os centros do rnundo ern decorréncia de

urna necessidade do aurnento da produtividade, da eficiência no uso de recursos rnateriais e

hurnanos disponiveis.

1.3.2 - Efeitos do processo de globalizacão

Corn a introdução de novos critérios de rentabilidade e, corn a conseqüente

transforrnaçAo das estruturas ernpresariais ern organizaçôes baseadas nas relaçôes contratuais

PASTORE, José. FlexibilizaçAo dos mercados de trabaiho e contratação coletiva. São Paulo: Ur, 1994. p.
76.
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flexIveis, o processo de globalizacão trouxe urn estIrnulo aos contrastes e urn constante

enfraquecimento dos rnarcos de referéncia social.

Saliente-se, ainda, que provocou alteração do padrão de ética e conduziu a

disserninação, as tecnologias sociais cujos valores se baseiarn, exciusivarnente, em eficiéncia,

competitividade e acurnulaçâo. Todo esse fenomeno impOs, na conjuntura atual, uma redução

do papel regulador do Estado tanto na esfera poiltica quanto econômica.

Como diz Richard Sennett' 6, "( ...) a velha ética do trabaiho baseava-se no uso

autodisciplinado do nosso tempo, pondo-se a ênfase rnais na prática voluntária, auto-irnposta,

que na simples subrnissão passiva a horãrios ou rotinas( ...)". Atualmente, continua o autor,

"( ...) a rnoderna ética do trabalho concentra-se no trabaiho de equipe ( ... )" cujo tempo "( ... ) é

rnais flexIvel e voltado para tarefas especIficas de curto prazo do que para a soma de decadas

caracterizadas pela contençAo e a espera."

A noçào tradicional de soberania se tornou confhsa dentro desse processo, urna vez

que, o "( ...)constitucionalisrno nacionalista, tese monista, tern suas bases no idealismo

objetivo de Hegel, ern que se justificava a soberania absoluta do Estado" 7. Assirn,

preconizou-se a idéia de urn Estado regulador, onde rnesrno no auge da doutrina liberal,

registrava-se a presenca estatal, inclusive, na atuaçäo econôrnica.

Como bern afinnou Octavio JannO8

o paradigma clássico das ciências sociais foi construldo e continua a desenvolver-se
corn base na reflexão sobre as formas C 05 movimentos da sociedade nacional. Mas a
sociedade nacional está sendo recoberta, assimilada on subsurnida pela sociedade
global, urna realidade que não está ainda suficientemente reconhecida e codificada.
A sociedade global apresenta desafios empiricos e metodológicos, on histOricos e
teOricos, que exigem novos conceitos, on categorias, diferentes interpretaçôes.

16 SENNETT, Richard. A corrosAo do caráter. ConseqUéncias pessoais do trabalho no novo capitalisrno. Rio de
Janeiro: Record, 1999. p. 118-126-127.

17 
ALENCAR, Maria Luiza Pereira de. A constituiçAo brasileira e a integraçAo latino-americana: soberania e
supranacionalidade. João Pessoa: Universitária, 2001. p. 109.
IANINI, Octavio. Teorias da globalizaçäo. 4. ed. São Paulo: Civilização Brasileira, 1997. p. 190.
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Ye-se que os Estados nacionais estão se enfraquecendo, perdendo o controle de suas

dinarnicas poilticas e passando a sofrer influéncia de instituiçôes multilaterais, como do

Banco Mundial e do Fundo Monetário Intemacional - FMI, corn seus programas de reajuste

estrutural.

Segundo Gerson de Britto Mello Boson, citado por Maria LuIza Pereira de Alencar19,

"( ...) corn a integraçào econômica em blocos regionais, surge urna nova etapa para o Direito

Internacional e para o Direito Constitucional, onde a supremacia dos tratados internacionais

sobre as leis internas passa a ser expressamente admitida."

Essa interconexào global reduziu consideravelmente a soberania dos Estados, que

passou a ser tratada de forma mais flexIvel, ora no aspecto interno de condução dos interesses

de cada pals, ora no externo, pela transferéncia de soberania para entes comunitários.

Talvez, o diferencial entre os movimentos de internacionalizacão do capital durante

toda a história e o processo de globalizacão atual, sejajustamente as nuanças provocadas pela

mudança do perfil do Estado soberano e norteador da expansäo do capital com a diminuição

de sua atuação.

Todo esse contexto desemboca em outros efeitos corn conseqUências em toda tessitura

social, cornprovando, mais urna vez, que a globalização não se restringe apenas ao ambito

econôrnico.

1.3.2.1 - Os efeitos sob a perspectiva financeira

Nesse ambito, pode-se destacar, que, em uma perspectiva financeira, o fenomeno da

globalizaçào cornpreende a interação do aumento do volume e da circulaçao de recursos na

economia global sobre as econornias nacionais, inclusive, pelo fato de que a rnelhoria de

19 ALENCAR, Maria Luiza Pereira de. Op. cit. p. 109-110, nota 17.
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transporte e comunicação reflete-se em mudanças profundas nas estruturas produtivas e nos

modelos de gestäo empresarial, conforme observa Anita Kon20: "o aparato produtivo das

empresas e deslocado para o exterior", principalmente corn a intensificação das

transformaçöes tecnologicas que adquirirarn maiores proporçöes a partir da década de oitenta.

Estas transformaçöes propagaram a intemacionalizacão de toda vida econOmica, social,

cultural e poiltica.

Observa-se na opiniào de François Chesnais corroborada por Paul Hirst 21 que o fluxo

de capitais de investimentos tem corno alvo o Estado e não o mercado global de forma

desordenada. Assim,

( ... ) nao devemos esquecer as diferenças maciças e importantes, em relaçAo a
atratividade de situaçôes para investimento. Os paises se diferem consideravelmente
no que diz respeito a eficácia de suas economias em dar vantagens de investimento
extemo direto pan empresas multinacionais, o que nào pode ser ignorado. As
multinacionais de sucesso sao aquelas que conseguem obter essas vantagens
especificas.

Dessa forma, a mobilidade de capitais, incrementada pelo desenvolvimento

tecnológico, bern corno a instabilidade de seus fluxos, provocada pela veiculação especulativa

e desordenada de informaçOes, tornaram irrelevante a localização geográflca das unidades

empresariais.

Esse processo de acumulaçao de capitais também faz gerar desigualdades entre os

palses e repercute na seam social de cada urn deles, visto que provoca a perda de ganhos

salariais dos trabalhadores e a busca pelo lucro desenfreado. Lucro esse que implica a

flexibilização das normas trabalhistas em busca da redução dos encargos sociais, associado ao

absenteIsmo estatal.

20 KON, Anita Op. cit. Tecnologia e trabaiho no cenário cia globalizacào. p. 63, nota 13.
21 HIRST, Paul; THOMPSON, Grahame. GlobattzacAo em questäo. Petrópolis: Vozes, 1998. p. 102.
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S Sérgio Pinto Martins 22 defende a flexibilização identificando que ela se distingue da

precarizacdo do trabalho, porque segundo suas observaçöes, "( ...) nesta, ha o trabaiho incerto,

instável e indefinido ( ... ), entretanto, o que se ye é urn processo constante de defasagern dos

postos de trabaiho e conseqUente precarização do mercado de trabaiho, devido ao poder

econôrnico e, sobretudo, devido ao potencial tecnologico de alguns palses, fazendo corn que a

maioria das econornias de Estados nacionais se tornem provIncias dos blocos forrnados corn a

participacão dos palses econômica e tecnologicarnente predorninantes.

1.3.2.2 - Os efeitos sob a perspectiva produtiva e comercial

Sob urna ótica produtiva e cornercial, o processo de globalização se traduz por urna

crescente homogeneizacão intemacional das estruturas de oferta e dernanda, fenorneno este,

que, a urn so tempo, garante e facilita a rnajoração de ganhos de escala, corn a ampliacão da

producão e do mercado de consurno.

Permite, ainda, a uniformizaçao e o aperfeiçoamento de técnicas de producão, de

estratOgias administrativas e de rnétodos de organização do processo produtivo, ernbora esses

processos sejam estirnulados pela concentração de capital e de mercados, associando-se a

crescente cooperação entre as empresas quanto a divisào de rnercado e a troca de

corthecirnentos tecnolOgicos.

Isso gera urna contradiçâo pois, apesar do desernprego estrutural crescente, "o

capitalismo atual garante sua dinarnica também porque a queda do preco dos produtos globais

incorpora continuarnente mercados (inclusào) que estavarn a rnargern do consume, por falta de

renda", pelo que cornpreende Gilberto Dupas.23

22 MARTINS, Sérgio Pinto, Flexibilizaçao das condiçOes de trabaiho. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 27.
23 DIJPAS, Gilberto. Op. cit. p.40, nota 5.
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Corn a globalizacão, ha, tambérn, a valorizaçào da tecnologia de processos, corno 0

avanço incornensurável da inforrnática e da biociencia, que, seja através da rnicroeletronica,

das telecornunicaçöes ou da optoeletrônica, ganhou enfase na repercussào desses elernentos

na seara internacional, aurnentando os investimentos e o comércio.

A internet trouxe uma revolução tecnológica de inforrnaçOes, por ser urna rede

mundial de cornputadores composta por rnilhares de redes interligadas através de linhas

telefônicas, corno uma verdadeira interconexão planetaria enlaçando diversos setores da vida

de toda a sociedade. Esta é a visào de alguns estudiosos, inclusive de William Gibson, citado

por Paulla Christianne da Costa Newton 24, quando trouxe a tona a expressão ciberespaco,

para designar, segundo a autora, o espaco virtual e sern fronteiras onde circularn diariarnente

rnilhares de informaçôes veiculadas nas redes de inforrnática, possibilitando a comunicação

direta entre os computadores conectados.

Alterou-se o perfil das relaçOes trabalhistas tanto corn a redução do poder aquisitivo

dos trabaihadores corno pela exigéncia cada vez rnaior de qualificacão de rnao-de-obra. Ante

essa exigéncia, aqueles que nào se enquadrarern nesse novo rnodelo de producào serão

excluIdos do segmento da força de trabalho, ja que a revolução tecnológica e a crescente

Polk 
autornatizaçào, substituern, gradativarnente, o trabaiho hurnano pelo rnaquinisrno, o que de

certa forma, poe em crise o próprio capitalisrno pelo desconforto da sociedade, que passa a

sofrer corn o desemprego.

E preciso cornpreender que, rnesrno o processo de autornatização, apresentando

aspectos positivos, come, conseqüéncia do progresso tecnológico e trazendo rnuitos beneficios

a toda sociedade, por outro lado, gera urn desequilIbrio entre a dernanda de trabaihadores

treinados na tecnologia avapçada e a grande parcela de rnao-de-obra desqualificada.

24 NEWTON, Paulla Christianne da Costa. As organizacoes criminosas na ordem econômica. Joào Pessoa:
Universidade Federal da Paraiba, 2003. p. 37.
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Wolney de Macedo Cordeiro 25 cornenta que:

No mundo globalizado não existe mais espaco Para aqueles que exercem o unskilled
labour* como falam os economistas anglo-saxônicos, ou mesmo os subempregados
ou desempregados. 0 economicamente inapto não deve sobreviver, simplesmente
porque não ha interesse econômico algum em sua mantença. Tal fenômeno,
entretanto, não é exciusividade dos paises subdesenvo!vidos. Mesmo em palses
extremamente industrializados, o fenômeno da exclusão social é uma realidade
pápavel nas suas re!uzentes, limpas e urbanizadas metrópo!es.

Corn esse sistema econôrnico verifica-se urn crescente estimulo an subemprego e a

reduçAo do salário real, tendo em vista a concorréncia internacional, que motiva a

t
	

implementacão de redução de postos de trabaiho corn a introdução de inovaçôes tecnologicas. 	 C)

Essa incompatibilidade entre os interesses econômicos e sociais produz uma nova

feiçao para a relaçäo de trabalho formal, impulsionando a necessidade de mudança na

protecão social do trabaihador em arnbito mundial.

Em virtude das mudanças de tratamento legal e das contrataçOes, no âmbito

trabalbista, provocadas pela flexibilização, busca-se a solução de conflitos por meio da

negociacâo coletiva, corn regras estabelecidas entre patrOes e empregados em urn modelo de

regulação contratual não mais estatal.

Todo esse processo, inclui a caréncia de postos de trabalho, a reduçäo dos salarios e a

automatização dos rneios de producào, desembocando na charnada dessindicalização, em

virtude do enfraquecirnento dos sindicatos desacreditados pela visão da nova geracào de

empregados que mais se preocupam em garantir seus empregos, já atingidos pela perda dos

beneficios sociais.

25 CORDEIRO, Wolney de Macedo. A regulamentacão das relaçôes de trabaiho individuals e coletivas no
âmbito do Mercosul. São Paulo: LTR, 2000. p. 43.

* Diz o autor, que o termo significa trabalho sem qualificação ou aptidão especIfica, como as faxinas ou
transportes braçais.
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Ha, no entanto, urna outra feição se esboçando nos sindicatos, motivada pela adoção

do novo modelo de regulação das relaçöes de trabaiho, que é a transnacionalização das

práticas sindicais, já se consolidando corn a atuação das empresas transnacionais.

Corn efeito, a própria Organização Internacional do Trabaiho - 01T 26 já preconizou as

regras básicas para a atuação transnacional dos sindicatos, através da Declaração Tripartite de

Principios sobre as Ernpresas Multinacionais e a PolItica Socia1 27, embora enfrente muitos

empecilhos, oriundos da própria diversidade de legislacão.

De qualquer forma, mister se faz que haja urn fortalecimento das negociacôes entre

sindicatos patronais e de trabaihadores, ja que o progresso tecnológico configura-se

irreversIvel, e não seria o caminho de retrocesso do desenvolvimento a via rnais propIcia para

rnodiflcar a conjuntura atual.

1.3.2.3 - Os efeitos sob a perspectiva econômica e poiltica

0 cornércio internacional passou a se desenvolver de rnaneira rnais intensa corn a

busca de novos rnercados, incrernentando-se a concorréncia internacional pela diminuiçAo dos

kk	 custos e ate pela prática de concorrências desleais.

Alguns fatores são os principais motivadores, como a descentralização geográfica da

producão das empresas, a forrnação de vInculos cada vez mais rIgidos entre elas e,

principairnente, a recente deterioração do poder dos Estados Nacionais, que se da, em grande

parte, pelo crescente espaco ocupado por transnacionais no cenário econômico. Essas

empresas adotarn as estratégias que ihes parecem rnais lucrativas, sobrepujando os interesses

privados ao interesse nacional.

26 Organizaçào Internacional de Trabaiho - OIl, institulda a partir do Tratado da Versaihes, em 06 de maio de
1919.

27 Que so veio a ser emendada em marco de 2000, após aprovacão na 204' reuniào do Conseiho de
AdministraçAo da Organizaçào Intemacional do Trabaiho em 1977.
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A.
Por esta razão, elas se inserem em paIses onde se oferecern meihores vantagens, corno

auséncia de fronteiras, baneiras fiscais, linguas e culturas diferentes, on ordenamentos

jurIdicos divergentes, possuindo o conhecirnento e o capital necessário para dirigir e tirar

lucros do sistema capitalista globalizado. Organizarn-se em escala mundial, por serem dotadas

de capital suficiente e movel capaz de poderern conceber mercadorias, produzi-las e distribui-

las em todos os continentes do globo terrestre, obedecendo as diretrizes ünicas de urna central

de decisOes muito bern articulada, graças ao desenvolvimento da informática, que Ihes

pennite um volume de informaçöes e urn poder maior do que dispöe qualquer Estado

nacional.

Outro efeito da globalização e a convergéncia da regulaçao politico-econômica dos

paises para uma politica de integração, corn a equivalencia entre os sujeitos püblicos e

privados nas relaçOes juridicas e econôrnicas. Isto contribui para a crescente perda da

soberania dos Estados, vez que, no mercado mundial, a igualdade juridica entre as naçOes e

regiöes passou a ser ficticia.

Existe outro fator preponderante: está relacionado a grande explosào de capital

financeiro não submetido a regulação, desde que o Sistema de Breton Woods 
28 foi

desintegrado, ha trés décadas, pela polItica de Richard Nixon.

A partir de entào, apenas dez por cento do capital adquirido em trocas internacionais

passaram a ser destinados ao investimento e ao comércio, enquanto, Os noventa por cento

restantes passaram a ser destinados ao incremento da especulacão, processo responsável por

parte da desaceleração substancial do crescirnento econôrnico dos paises.

28 Referencia ao Acordo da Conferencia Internacional Monetana de Bretton Woods, estabelecido em 1944,
visando a assegurar estabilidade monetária internacional, de forma a impedir que o dinheiro escapasse dos
paises e restringir a especulaçào com as moedas mundiais. Os paises mantinham o valor de suas moedas
numa faixa estreita em relaçào ao dólar e uma taxa correspondente de ouro, conforme necessário. Antes
desse acordo, o padrào ouro de troca, onde as moedas tinham garantia de estabilidade pelo preco do onto,
dominou o sistema econOmico intemacional, de 1876 ate a Primeira Guerra Mundial. 0 Acordo de Bretton
Woods foi abandonado em 1971, pelo presidente Richard Nixon, e 0 dólar americano deixou de ser
conversivel em ouro. A partir de 1973, as moedas voltaram a flutuar, controladas essencialmente pelas
forças da oferta e da procura.
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-'S 
A integraçAo regional difundiu-se corno eonseqüéncia do dii-igismo imposto pelos

atores dorninantes da econornia em prol de seus interesses. Este relacionarnento estimulou os

paises a criarern e reforçarern a regulação regional, diante da constataçAo do enfraquecimento

dos instrumentos das econornias nacionais e das pressOes para adaptacào as expectativas dos

atores e sisternas transnacionais. Assim, rnediaram reformas econôrnicas voltadas para o

mercado, sob o pretexto de que a integração e de interesse do setor püblico e a globalizacáo,

do setor privado.

No entanto, a globalizacào e a regionalizacão Mo se opöern, ao contrário, completarn-

se, tendo em vista que esta busca a criaçao de condiçOes que favoreçam a competitividade, de

forma a permitir a inserçäo dos paises no cornércio mundial.

Tenta-se, corn a globalizacão econôrnica, a criação de mercados sem fronteiras. Neste

ponto, o importante e o mercado universal, embora faça corn que aspectos outros da vida ern

sociedade fiquem em planos inferiores, por exernplo, o Direito do Trabalho que era um ramo

mais rIgido, na ordern econômica anterior, hoje, pode-se afirrnar, tornou-se mais flexIvel.

A globalizacão criou urn mercado rnaior corn a concorréncia que não se dá apenas

entre produtos e empresas de urn pals, mas de vários inseridos no processo, onde a oferta de

produtos e serviços tern qualidade, quantidade e, eonseqüenternente, preços reduzidos.

Não se pode negar que houve melhoras ern muitos pontos, como nas

telecornunicaçôes, na saüde, na educação e na indüstria autornobilistica, mas nào é apenas

isso, pois, observa-se que a globalizacão introduziu urn aumento da concorréncia nos

mercados, influenciando decisivamente nos sisternas reguladores das relaçOes de trabalho.

De tudo isso, pode-se inferir que a grande marca da globalização nas econornias

nacionais ó a de provocar urn intenso rnovirnento de abertura aos mercados externos e criar

urna interdependencia entre os paIses, rornpendo corn a idéia de autarquia econômica e

t
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suscitando urn aspecto singular no crescimento econOrnico, que é a inserçAo de empresas

transnacionais, a forrnaçao de blocos econôrnicos e de sujeitos plurilaterais.

Dentro desse complexo fenôrneno de rnercado, ocorre urna retornada aos princIpios

ilurninistas do individualismo e da sublirnação da liberdade, consagrado na frase laissez faire,

laissez passer, através da consolidaçao da doutrina neoliberal, cujos arautos, desde a década

de oitenta, já tornavam o poder das principais econornias capitalistas.

1.3.2.4 Os efeitos do neoliberalismo no mercado de trabatho

0 neoliberalismo indica urna rnudança de perspectiva na intervenção do Estado na

econornia, voltando-se para o subsIdio e para o estirnulo aos processos de oligopolizacäo e da

pesquisa tecnológica, corno tambérn, para o downsizing 29 da rnáquina administrativa ptblica,

corn o propósito de se combater a alta de juros e a inflação decorrente do deficit pUblico.

No entanto, o neoliberalismo tornou-se contraditório de forma cada vez rnais evidente,

já que de urn lado, destacarn-se, entre as suas grandes conquistas, o aurnento da prosperidade

econôrnica, embora sern grande valia para a amenizaçào das desigualdades, e o rapido

erescimento dos regimes dernocráticos no rnundo e, de outro, evidencia-se, entre os

grandiosos fracassos do neoliberalisrno, a utilizaçAo dos direitos hurnanos corno arma contra

poderosos atores sociais e a rnercantilizaçao dos rneios de cornunicação de massa.

Rernontando-se ao século XVIII, sabe-se que, por infiuéncia da Revoluçâo Francesa,

após a aprovacào da DeclaraçAo dos Direitos do Homern e do Cidadão de 1789, corneçou a

surgir urna nova fase nas relaçOes de trabaiho, ern que se reconheceu urna major liberdade de

ação, que teve dois aspectos fundamentais: a liberdade de contratação, inclusive corn a

29 Pelo enxugarnento de estruturas na rnáquina adrninistrativa, o que implica, no âmbito püblico, redução de
gastos corn os setores sociais e as politicas econômicas, dentre outros aspectos. Etimologicarnente, significa
rniniaturização.
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eliminação do trabaiho escravo e servil; e a possibilidade de realização de qualquer tipo de

trabaiho, principalmente, corn a promulgação da Lei Le Chapelier, que proibiu as corporaçOes

de oficio3°

Ainda corn relação aos direitos hurnanos, deve-se partir do marco de referencia

fundamental, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos das Naçôes Unidas (1948),

deflagrando a producAo de instrumentos jurIdicos de alcance global e regional e represental1do

urn ponto de inflexAo no estabelecirnento de mecanismos de promocão, controle e garantia

dos direitos humanos no plano internacional, que segundo Norberto Bobbio3'

A afirmaçao dos direitos e, no mesmo tempo, universal e positiva: universal no
sentido de que Os destinatArios dos principios nela contidos Mo são mais apenas os
cidadaos deste on daquele Estado, mas todos os homens; positiva no sentido de que
pOe em movimento um processo em cujo final os direitos do homem deverão ser não
mais apenas proclamados ou apenas idealmente reconhecidos, porém efetivamente
protegidos ate mesmo contra o próprio Estado que os tenha violado. No final deste
processo, os direitos do cidadão terào se transformado, realmente, positivamente, em
direitos do homem. On, pelo means, os direitos do cidadão daquela cidade que não
tem fronteiras, porque compreende toda a humanidade; on, em outras palavras, serão
os direitos do hornem enquanto direitos do cidadão do mundo.

Não obstante os significativos avanços assinalados, necessário se faz ressaltar que as

inovaçôes legais introduzidas por alguns instrurnentos internacionais ainda são ineficazes,

posto que os próprios relatórios anuais da Anistia Internacional revelam que a tutela

internacional enfrenta muitas restriçôes para se impor as jurisdiçOes nacionais.

Nesta perspectiva, o neoliberalismo se assemelha e se distancia do liberalismo. São

sernelhantes ao utilizarern o mesmo vocábulo liberdade, e, diferentes, na medida em que este

utilizava o terrno para se referir a todas as manifestaçOes da vida humana, principalmente, a

I

30 A concentração em torno das cidades acarretou o desenvolvimento das corporaçOes de oficio, nas quais os
trabaihadores passaram a exercer sua profissão, sob o domInio dos mestres. Tais corporaçOes ditavarn suas
próprias leis profissionais, mas foram suprimidas, em virtude do ideário liberal instituldo a partir da Revolução
Francesa, já que eram incompatIveis corn o ideal de liberdade do homem.
BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campos, 1992. p. 30.
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liberdade de propriedade, e aquele o utiliza, exciusivamente, para falar do cornércio e da

circulação de capital.

Mas é importante frisar que essa nova politica econômica substituiu, o ate entAo

conhecido modelo de regulaçao e de producào fordista32 de trabalho, pelo toyotista, ou,

simplesmente, pos-fordista, introduzindo um sistema que exige urna produção flexIvel, urna

organização do trabaiho flindada no aproveitarnento do tempo dos trabaihadores disponIveis.

Enquanto naquele ha urna producão relativa a demanda, na unidade produtiva toyotista

trabaiha-se no sentido inverso, já que a producão é adaptada a dernanda do mercado, sendo o

consurno o elernento determinante dessa producão.

Destarte, as demandas do mercado são individualizadas e o produto so é reposto, apOs

a verificação dessa demanda. Para tanto, a rnao-de-obra fixa da empresa deve ser polivalente e

organizada de maneira horizontal, para que possa planejar e executar diversas tarefas na hora

em que se fizerern necessárias.

Alern dessa rnao-de-obra fixa e polivalente, a ernpresa contrata, conforme a dernanda

do mercado, trabaihadores de empresas prestadoras de serviços que complementam sua

atividade, quando necessário. Como se ye, o modelo toyotista de trabaiho, privilegia o

trabaiho de pouca duraçAo, pois a producão e efetuada para atender a demanda.

Tern, finairnente, o fordismo caracterIstica de urn sisterna generalizante scm

especializacão em nenhurna matéria, corn a estratificação funcional dos nIveis de hierarquia,

cuja meta era o mercado nacional, corn uma producao em rnassa; em contraposicão ao

toyotismo, que apresenta urn sistema em que a reposição dos estoques e realizada, apOs a

verificaçAo da demanda no mercado.

0 toyotismo, que se assemeiha ao kanban (significa cartôes), é aplicado desde os anos

cinqiienta, no Japão, por apresentar urn método que irnplica uma inversAo dos parametros do

32 Criado per Henri Ford na indüstria automobilistica.
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setor produtivo de urn lado, e na extrema economia de mao-de-obra, de outro. Segundo ele, a

empresa não produz para o mercado, mas para a sua demanda, o que implica a necessidade de

poder reduzir on ampliar o quadro de seus trabaihadores, em urn eurto prazo de tempo.

Embora o Direito do Trabaiho tenha surgido com o fim da Primeira Guerra Mundial,

mais precisamente com o Tratado de Versaihes, de onde surgiu o projeto de criação da

Organizaçào Internacional do Trabaiho - OIT, nesse contexto histórico, surgiram leis no

mundo inteiro tratando de Direito do Trabaiho, como a Constituiçào mexicana de 1917, a

Constituiçâo alema de 1919, a Carta del Lavoro na Italia de 1927, dentre outros instrumentos

nacionais. No Brasil, surgiu a partir da decada de trinta, sendo, tal ramo da ciência jurIdica,

tratado em todas as Constituiçöes brasileiras a partir de 1934.

Sem düvida, a globalizacão econômica trouxe mudanças para as relaçöes de trabaiho

e, conseqUentemente, para o Direito do Trabaiho, embora tenha sido constituido para reger as

relaçöes de trabaiho na indUstria fordista, ou seja, tenha-se estruturado para manter relaçOes

trabaihistas de longa duração - relaçöes de prazo indeterminado.

Isso porque, na indástria fordista, os produtos cram fabricados em urna linha de

montagem em unidades fabris concentradas, onde se juntavam muitos trabaihadores em torno

de uma produção fragmentada, porém, coletiva.

Existia urn rigoroso controle de tempo e uma hierarquia funcional, que garantiam a

separacào entre a concepção e a execuçào das diversas tarefas. Este fato permite observar que,

na época, a pessoa iniciava seu trabaiho nurna empresa, ainda na adolescéncia, e, quase

sempre, sO a deixava em ra.zào da aposentadoria.

Hoje, as relaçöes de trabaiho são efemeras, mas o Direito do Trabaiho continua

estruturado para assegurar contrataçOes de trabaiho de longa duraçAo e, é visto como um dos

mais importantes instrurnentos para a manutenção e preservacão dos direitos sociais, embora

sejam necessárias novas perspectivas para esse ramo.
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Assim, tern-se dado enfase a flexibilização da produção e do mercado de trabaiho, por

se verificar urn lado correspondente na esfera jurIdica, que é a crescente flexibilização das

regras trabalhistas.

Flexibilizar nao quer dizer desregularnentar, pois, enquanto esta rnanifestação envolve

a total auséncia do Direito do Trabalho nas relaçOes sociais, aquela tenta, de outra forma,

adaptar as regras as novas tendéncias das relaçôes de trabaiho, sem que isso irnplique o

enfraquecirnento do ordenamento social, já que, e o Estado nacional quem incentiva e dá

sustento ao rnercado interno, ao desenvolvimento do sistema de cornunicação, a urbanizaçào e

A industrializaçäo. Finalrnentè, é o ordenamento jurIdico nacional que perrnite ao capitalismo

encontrar regras apropriadas para o seu funcionamento.

As implicacôes das novas tecnologias de gerenciarnento de serviços e o desregrarnento

do Direito do Trabaiho provocarn a diversidade das regras jurIdicas nos mais diversos paises.

Nesse sentido, aponta-se para o perigo chamado dumping social, que é, a venda do trabaiho

abaixo de seu preco real. Corn essa prática, os capitais nacionais e transnacionais ganharn em

flexibilidade, aproveitam-se dos desnjveis do padrAo das diversas legislaçôes sociais nacionais

e praticarn-se, em escala mundial, rnétodos de economia de mào-de-obra.

Em primeiro lugar, as regras estatais do Direito do Trabalho são rnodificadas pelas

norrnas coletivamente negociadas pelos trabalhadores que ainda fazem parte do nUcleo de

ernpregados ligados a atividade principal da empresa, cite-se como exernplo, o artigo 70 da

Constituição Federal Brasileira de 1988, que sujeita rnorrnente os direitos relacionados ao

salario e a jornada a possiveis modificaçOes coletivarnente negociadas, atribuindo aos

sindicatos urn poder e urna responsabilidade inéditos na modificação para meihor ou para pior

das condiçOes de trabaiho.

13 BRASIL, Constituiçào da Repüblica Federativa. Promulgada em 5 out 1988.
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Para a prestacão de serviços secundários, a contratação de empregados cede a

eontratação de prestadores de sei-viços autônomos. Corn isso, as regras estãticas do Direito do

Trabaiho cedem as regras contratuais mais elásticas de outros Direitos.

A questão da flexibilização revela urna tendencia mundial, em virtude da exacerbada

concorréncia do mercado, que reclama redução de gastos em detrimento das necessidades

sociais, a exige uma nova forma de implementacào da tutela juridica da rnao-de-obra adaptada

As estruturas vigentes.

S
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CAPITUILO II

0 PROCESSO DE FLEXIBILIZAA0 NOS ORDENAMENTOS

TRABALIIISTAS E A IN5ERçA0 DA TERCEIRIZAçA0 COMO

INSTRUMENTO FLEXIBILIZATORIO

0 Direito do Trabaiho assenta suas bases, em principios gerais e espeelficos, na idéia de

equilIbrio entre os sujeitos formadores da relação empregaticia, dada a hipossuficiéncia do

trabaihador.

No contexto da globalizacão, surge a discussào sobre a necessidade de flexibilizaçào do

mercado de trabaiho, espaco onde se insere também a flexibilização das chamadas relaçOes de

trabaiho. No entanto, seu surgimento remonta a própria Revolução Francesa, que consagrou o

liberalismo, contrário a intervenção econômico-social do Estado.

2.1 A Flexibihzaçäo Sob a Otica Ilistórico-doutrinária

o neoliberalismo busca destruir as fbndarnentos do Direito do Trabalho. A crise
provocada pelas classes dominantes nào pode servir de argurnento Para chantagern
internacional, corn a conseqüente agudizaçào das desigualdades sociais e a perda
pelos trabathadores de suas conquistas através da pretendida flexibilizaçào das
normas laborais34

0 vocabulo fiexibilizacdo, corno urna variação do termo em latirn flexibile, adquire urn

sentido de processo modificativo ou adaptativo, embora outras adjetivacôes tentam trazer a

ft

or	 34 Declaraçào Final da DC Conferencia Continental da Associação Americana de Juristas. Porto Alegre, junho de
1991.
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-	 tona a idéia principal de flexibilizaçAo das regras trabaihistas como urn enquadramento das

normas laborais a realidade atual.

Aurélio Buarque de Holanda Ferreira 35 define o vocabulofiexibilidade como a qualidade

de ser maleável, flexIvel, fácil de manejar, enquanto o termoflexibilizacdo, etirnologicamente,

é urn neologisrno. Outras denominaçOes em diversas searas podem ser constatadas, por

exemplo, no âmbito sociológico, em que adquire o sentido voltado para a capacidade de

renunciar e de se adaptar as novas situaçöes.

Em virtude da amplitude que o termo assume, torna-se necessário delirnitar o estudo,

enfocando o aspecto juridico desse fenOmeno dentro do contexto da globalizacào e

desembocando na introduçào de rnecanismos econômicos e sociais de prornocão de novos

sistemas de contrataçôes de mao-de-obra na conjuntura atual.

Nesse sentido, Sérgio Pinto Martins 36 se pronuncia articulando a idéia de que "o certo

seria falar em flexibilização das condiçôes de trabaiho, pois são estas que serão

flexibilizadas", nao o Direito do Trabalho, corno o "conjunto de regras que tern por objetivo

instituir mecanismos tendentes a compatibilizar as rnudanças de ordem econômica,

tecnológica, poiftica ou social existentes na relação entre o capital e o trabaiho."

Arturo Hoyos, citado por Rosita de Nazaré Sidrim Nassar 37, entende que flexibilização

laboral se traduz pelo use de instrurnentos juridicos que permitem o ajustarnento da produção,

emprego e condiçOes de trabaiho a celeridade e permanéncia das flutuaçOes econôrnicas, as

inovaçôes tecnológicas e outros elernentos que requerem rapida adequacão.

Sendo assirn, observa-se que todo o fenomeno da globalizacão evidencia os efeitos

diretos sobre a atuação do Estado que busca legislar dentro de um sisterna normativo, cuja

tendéncia é o enfraquecimento do Direito do Trabaiho.

FERRETRA, Aurelio Buarque de Flolanda. Dicionário da Lingua Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 1993. p. 254.

36 MARTINS, Sérgio Pinto. Op, cit. p. 22, nota 22.
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2.1.1 Causas fundamentais da flexibilização

A globalizacão corn todos os efeitos já rnencionados, estimulou a flexibilização dos

sistemas laborais em quase todos Os palses, através dos atores sociais que objetivam alcançar

mais lucros e superar a cornpetitiviclade internacional bastante acirrada, buscando a redução

dos custos corn a diminuição de postos de trabaiho.

Muitos fatores levararn os palses a flexibilizar suas regras trabaihistas corn o propósito de

manter ou criar novos postos de trabaiho.

Airton Pereira Pinto 38 afirrna que

( ... ) os sinais caracterizadores da flexibilização nas relaçôes de trabalho são: o
trabalho clandestino, a contratação temporária, em oposição a continuidade e a
estabilidade no emprego, as relaçoes triangulares e a subcontratacão, a superação da
necessidade de espaço fisico da empresa como local de prestacão dos serviços, tais
como o tele-trabaiho e o trabaiho em domicilio, a redução e a supressào de jornadas
de trabatho fixas.

Existe uma correlação entre as causas econômicas, sociais e tecnolOgicas, que

culminaram corn esse processo de aviltamento das regras trabaihistas ate entào mantenedoras

do equilIbrio entre sujeitos da relação de ernprego, levando a busca de outras vias contratuais.

2.1.1.1 A crise econômica

0 desenvolvirnento econômico de cada pals, as crises econOmicas, as mudanças

tecnologicas e outros aspectos, de ordem politica e social, podem ser elencados como causas

que levarn a flexibilização.

2

cC
c)

NASSAR, Rosita de Nazaré Sidrim. FlexibilizacAo do direito do trabaiho. São Paulo: LTr, 1991. p. 19.
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0 capitalismo voltou a se expandir após a Segunda Guerra Mundial tomando

conotaçào intemacional, na medida ern que que seu movimento e suas fonnas de reproducao

corneçararn a atingir, no ambito nacional, eada econornia.

Corn a firn da Guerra Fria, essa internacionalização se tomou rnais intensa, associada a

desagregação do bloco soviético e as rnudanças de natureza poiltica nos palses de regime

socialista, que se abriram para as investirnentos comerciais e tecnologicos.

Como nos inforrna Rosita de Nazaré Sidrim Nassar39

( ... )a crise econôrnica atinge profundamente o Direito Trabalhista, colocando em
t risco sua eficácia, isto é, a possibilidade de producão pela norma de direito dos

efeitos juridicos que the são prOprios. Não ha respaldo econômico para garantir o
atendimento de seas comandos. Inexistent condiçoes objetivas ensejadoras do
efetivo gozo pelo destinatário dos direitos abstratamente assegurados pelo preceito
legal.

Corn efeito, a crise rnacroeconôrnica desencadeada, principairnente pelos chamados

choques petroliferos no inicio e no final da década de setenta, em virtude da queda dos precos

do petróleo e o eonseqflente aumento dos precos de outras matérias-prirnas, provocou urn

agravarnento do processo inflacionário nos paises, que repercutiu no trabaiho.

José Augusta Rodrigues Pinto ,40 ao questionar a verdadeiro sentido de crise, traz a

baila a opiniào de Anon Sayão Rornita elucidando:

(...)antes do seu uso como terrno cientIfico-social, o conceito de crise nos era
familiar confonne seu uso medico: designa a fase de urna doença na qual se
reconhece que os poderes do organismo não são suficientes, por si so, Para recobrar

a saüde. Associa-se a crise a idéia de urna força objetiva, que priva o sujeito de
algurna parte de sua capacidade normal. Hoje, nas ciéncias sociais, usa-Se
frequentemente urn conceito teórico sistérnico de crise. Em perspectiva sistêmica,
crises surgern quando a estrutura de urn sistema social pennite menores
possibilidades para resolver o problerna do que são necessárias Para a continua

PINTO, Airton Pereira. Direito do trabaiho rural e a terceirizaçAo. São Paulo: LTr, 1999. P. 101.

39 NASSAR, Rosita de Nazaré Sidrim. Op. cit. p. 159, nota 37.
40 PINTO, José Augusto Rodrigues. Corso de direito individual do trabaiho. São Paulo: Ur, 1995. p. 112.
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existéncia do sistema. Neste sentido, as crises são vistas como distürbios persistentes
da integração do sistema.

Neste aspecto, a situaçAo de crise tambérn envolve rupturas de caráter estrutural,

come: o esgotamento do padraofordista de regulação dos Estados capitalistas avançados e a

queda do socialisrno na Europa do Leste, dando nova direção ao neoliberalismo e ao

relacionarnento entre Os paises.

A reestruturação capitalista corn a implantacão de urna incorporaçAo produtiva, corn

novos rnateriais, microeletrônica, inforrnática, baratearnento dos transportes e novas formas

de gestAo ernpresarial, não rompeu apenas corn o paradigma produtivo e tecnológico anterior

as decadas de oitenta e noventa, envolveu, tarnbérn, os rnecanisrnos de gestão e regulaçAo do

trabaiho ate entAo consolidados.

Essa reestruturação recompOs a geografia das atividades produtivas e, conjuntarnente,

a tipologia das formas do ernprego da mào-de-obra, alérn de terceirizar a econornia,

provocando uma verdadeira efervecéncia no mercado de trabaiho, seja corn a rnundializaçao

dos capitais, dos mercados e produtos, seja modificando tambérn os trabaihos tradicionais, per

efeito das novas tecnologias.

Neste contexto, enfatiza-se a cornpetitividade das empresas no mercado globalizado,

atacando-se, por urn lado, na esfera das relaçOes coletivas, toda forma de regulaçAo estatal ou

contratual fora dos lirnites da ernpresa que possa restringir a autonornia ernpresarial e

aurnentar de qualquer forrna os custos do trabaiho e, per outro lado, no campo das relaçôes

individuais, a irnportãncia prevalecente do contrato de trabaiho, corn seus requisitos forrnais e

inarredaveis, provocando o deslocarnento do ernprego para a atividade autOnorna. Bern

exemplificaria esse processo, a terceirizaçäo em sentido arnplo e irrestrito, que rornpe o

aspecto tIpico on clássico do contrato de trabaiho subordinado.
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Rediscute-se, assim, o caráter pelo qual a norma traba!hista deve revestir-se neste novo

panorama mundial, fortalecendo-se, nessa perspectiva, as teses que propugnam a

desregulamentacao ou flexibilização do Direito do Trabaiho.

A desregu!arnentação, na verdade, representa urn tipo de fllexibi!ização promovida pela

própria !egis!acão, que abstrai do contexto de regu!ação o papel estatal. A flexibilização do

Direito do Trabaiho, por sua vez, consubstancia-se no conjunto de medidas destinadas a

adaptar ou eliminar direitos trabaihistas de acordo corn a realidade econOmica e produtiva

vivenciada.

0 pensamento neoliberal apóia fortemente a desregulamentação, por entender que os

instrumentos contratuais e as circunstãncias em que são firmados cornportarn o necessário

ajuste a competitividade e ao crescimento, premissas para o desenvolvirnento da economia e

da elevação do nivel de vida.

Na rea!idade, essas teses afloram e despontarn contra o sistema e o mercado de

trabaiho estruturado, através de poll ticas pUb!icas ou de negociacôes coletivas rea!izadas fora

do ambito exclusivo das empresas.

2.1.1.2 As inovaçôes tecnológicas

A questão tecnológica se conduz não 56 pe!a revo!ução de conhecimento no campo das

te!ecomunicaçôes, na capacidade de processamento de dados e na transferéncia do sisterna de

producão manual para a mecanização, rnas tambem pot outros canais irnportantes, dentre os

quais a contratação de pessoal qua!ificado.

Segundo Rosita de Nazaré Sidrim Nassar4'

NASSAR, Rosita de Nazaré Sidrim. Op. cit. p. 161, nota 37.

C
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No ãinbito laboral, as inovaçöes tecnológicas produzirarn efeito altarnente benéfico,
pennitindo o afastamento do homem das atividades parceladas, repetitivas,
monótonas, insalubres e perigosas, prejudiciais a saMe fisica e mental.
Em contrapartida, provocam, via de regra, decréscimo no volume de empregos. Esta
conseqfléncia perniciosa do inevitável progresso tecnológico pode set contornada
corn a insercào de medidas flexibilizatórias do rigor da lei obreira ( ... )

(grifo nosso)

Em seguida, a autora elenca uma série de iniciativas que poderiarn propiciar uma

meihor repartição do trabaiho, corno a redução da jomada de trabaiho, a introduçào dos

contratos de trabaiho por prazo determinado, dentre outras.

A automação e outras formas de produção eliminaram muitos postos de trabaiho

manuais, fato que se refletiu na composicäo da força de trabaiho da empresa. 0 percentual de

empregados técnicos e especializados aumentou e, conseqüentemente, a demanda por trabaiho

nao qualificado caiu acentuadamente, provocando o desemprego, ou mesmo a inferiorização

do trabaiho em urn mercado secundário, onde o pagamento e as condiçOes sào mais reduzidas.

Segundo o professor Wolney do Macedo Cordeiro,42

o modelo globalizado traz embutido o desemprego estrutural, todavia nào é
maior motivador direto. A faith crônica de postos de trabaiho é conseqüéncia do
aprimorarnento tecnológico da produçào, através da automação e da inserção rnaciça
da informática nas relaçôes produtivas. Vivemos um periodo histórico em que a
produção pode ser aumentada sem que exista urn aumento dos postos de trabalho.
Pelo contrário, em algumas situaçôes, as inovaçôes tecnológicas eliminarn os
empregos. 0 setor industrial nâo é mais gerador de empregos, e o setor terciário é
incapaz de absorver o excedente de rnào-de-obra proveniente da reestruturação
pro dutiva.

Ressalte-se que, embora a tecnologia e a major especializacAo da mâo-de-obra tendam a

aumentar os nIveis de produtividade, para que baja impactos favoráveis sobre o emprego, so

isso nâo basta, exigem-se a difusäo das tecnologias, a introdução de novos produtos e

41 CORDEIR0, Wolney de Macedo. Op. cit. p. 48, nota 25.
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empresas, a expansão dos mercados corn seus ajustarnentos e o aperfeicoarnento das

habilidades profissionais para enfrentar as exigéncias atuais.

2.1.1.3 A questão social

0 Direito do Trabaiho surgiu corno consequéncia da questão social, seguida da

Revoluçäo Industrial do seculo XVIII, que transmutou o trabaiho em ernprego, corn as novas

técnicas de especializacào em linhas de producào e mecanização, associadas ao liberalisrno,

provocando urna exploracäo do trabaiho pelo capital.

Algumas Constituiçôes influenciaram o Direito do Trabaiho, direcionando uma nova

forma de relaçäo social, rnas o seu reconhecirnento pelo Estado corneçou pela regularnentação

do direito individual ern algurnas fases, desde o firn do século XVIII, passando pela

Revolução Francesa, pela proclamação da uniäo entre as classes do capital e do trabaiho, corn

a EncIclica Papal Rerum Novarum (coisas novas), ern 1891, e, a partir do fim da Prirneira

Guerra, corn o Tratado de Versaihes, quando se iniciou propriarnente a atividade legislativa.

Os rnovimentos sociais se caracterizararn pela coexisténcia com a história social

marcada pela luta de classes e pela instituição de indñstrias ou atividades produtivas,

arregirnentando grandes rnassas de trabalhadores. Esse processo de interação, sob o ponto de

vista coletivo, deu-se pela articulação das politicas püblicas corn a atuação dos sindicatos,

associaçOes ernpresariais e ernpresas pela via da contratação coletiva de trabaiho. Sob a ótica

individual, pelo contrato de trabalho por prazo indeterrninado, pelo trabaiho ern tempo

integral, pelo reforço do trabalho vinculado a profissão em sentido estrito e pelo poder

hierárquico discrirninatório e centralizado do ernpregador.

A atividade norrnativa da OIT contribuiu não so para fornentar a meihoria das

eondiçôes de trabalho rnas tambérn para estirnular a incorporaçâo dos instrurnentos,
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atendendo a perspectiva universal como urn "direito cornurn da hurnanidade", segundo

Wilfred Jenks, citado por Arnaldo Sussekind43.

Portanto, a rnelhoria de qualidade de vida dos trabalhadores, enquanto cidadãos, é

elencada corno rnais uma causa de flexibilização, através da introdução nos ordenamentos

jurIdicos nacionais de regras protetivas dos direitos sociais, da constante busca de

instrumentos que minimizern os efeitos drásticos da exploracão da mao-de-obra, o que de

certa forma, traz a tona a idéia de regulacão corn o fito de atenuar atividades insalubres,

perigosas, que sejam desgastantes para a vida e para a saüde dos obreiros.

t

2.1.2 Classificaçâo da flexibilizaçao das relaçöes trabaihistas

Na perspectiva de Rosita de Nazaré Sidrirn Nassar 44 a flexibilizaçAo e classificada sob

diversos enfoques: quanto ao objeto, ao rnodo de concreção, ao ffindamento e a extensão,

levando-se em consideração tanto os aspectos a serem atingidos pelo processo flexibilizatório,

quanto os rneios a serern utilizados para se flexibilizar, as idéias que suscitararn o

desencadeamento e o ambito de propagacão do processo na empresa.

I	
Para Jean-Claude Javiller, citado pela autora45 , essa flexibilizaçao pode ser:

a) de protecão, inerente a concepçAo clássica do Direito do Trabaiho, corn o

estabelecirnento de normas e principios rnais favoráveis ao trabaihador, revestidos de ordern

páblica, isto é, inafastáveis pela vontade das partes;

b) de adaptaçAo, através de instrumentos adequados as situaçOes econôrnicas on

tecnológicas particulares;

SUSSEK[ND, Arnaldo. Direito Internacional do Trabalho. 2. ed. São Paulo: LTr, 1987. p. 279.
NASSAR, Rosita de Nazaré Sidrim. Op. cit. p. 23-78, nota 37.
Idem, ibidem. p. 27, nota 37.
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c) de desregulaçAo, corn o enfoque na discussão sobre a pemiciosidade

econômica da rigidez do Direito laboral que é contrária aos interesses dos próprios

empregados pot dificultar ou impedir a contrataçâo.

A desregulamentação, que depende basicamente de iniciativas legislativas, ganha

relevancia nos sistemas de relaçOes de trabaiho estruturados e avançados, principalmente, no

tocante ao poder do empregador em contratar o trabaihador para situaçOes, que nào se

esgotam no modelo clássico de pacto ernpregaticio e em despedi-lo sem os entraves legais

criados para obstacular o término da relaçao trabaihista.

It Pode-se evidenciar várias formas de flexibilização, como a entrada do obreiro no

mercado de trabaiho, que se manifesta através de medidas legais incentivando o trabaiho just

in time; os ingressos diferenciados ao trabaiho para os jovens, e ate, a multiplicação de

possibilidades de emprego precário e provisório; e a reduçAo de tutela dos direitos sociais das

categorias de trabaihadores já subprotegidas.

Outras possibilidades de flexibilização situam-se na sajda do trabaihador do mercado

de trabaiho, que pode estar assegurada por uma legislacão que permita a limitação do campo

de aplicação e do rigor da tutela contra a despedida individual, além de permitir nova

PA

	

	 legitimacão das reduçoes de pessoal, através de outras vias, como nas aposentadorias

antecipadas ou semi-aposentadorias.

H, ainda, a flexibilidade no campo do relacionamento direto, evidenciada, em muitas

situaçôes, pela aproximacão do trabaiho subordinado ao trabaiho autônomo, onde os traços

determinantes da subordinaçAo são cada vez mais tênues. Os poderes do empregador, outrora

discricionãrio e centralizado, em razão da atenuação da subordinação, do advento da

multifuncionalidade em detrimento da profissão, marcha no sentido de reverter tais

caracterIsticas.
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ML
Nesse case, acrescente-se que surgem novas relaçöes trabaihistas e de emprego corn

especificaçöes prOprias, come, o trabaiho a domicilio, o teletrabaiho, o trabaiho a tempo

parcial e a terceirização. A terceirização, por exemplo, desponta eomo uma via facilitadora da

rnanipulacão das regras trabaihistas na obtenção de ganhos pelos atores sociais do mundo do

trabalho, associando seus aspeetos adaptativos e desreguladores a rigidez juslaboral.

A questão da renáncia dos direitos trabalhistas, dos nov05 contomos do trabaiho

assalariado, do alcance da negociacAo coletiva no tocante aos direitos individuais e da relação

da lei corn os instrumentos normativos coletivos, quando a flexibilizaçäo e negociada, devem

se distanciar do discurso de apenas respeitar o mInimo fixado nas regulaçôes normativas, e,

procurar fomentar novas regras legais que se amoldem as tendéncias do mercado.

Como observa Sérgio Pinto Martins 46o aumento do desemprego também é causado,

entre outras hipóteses, pela rigidez da legislaçào trabaihista. Dal se pretender flexibilizar a

relação de trabaiho de forma a adaptar a situacão,"..) assegurando o mmnirno

obrigatório( ... )"para a diminuição do desemprego. Nesse sentido, a teoria semiflexibilista

erige a observãncia da autonomia privada coletiva e, dando valorização plena a norma

coletiva através dos acordos e convençOes coletivos, poderia evidenciar a existéncia de uma

S	
norma legal minima corn regras basicas.

Diante da realidade, que ora se apresenta, nAo se pode mais adrnitir que o Direito do

Trabaiho permaneca estático, pois esse cenário de intensa mudança, ao mesmo tempo ern que

indica novos rumos, possibilita ampla atuação fraudulenta. Necessita-se, enfim, de regular o

processo para valorizar o lado virtuoso das rnudanças.

A reforma das leis do trabaiho e a via apontada para redimensionar nosso sistema em

polIticas articuladas e integradas sob a coordenaçao do Estado, com efetiva, necessária,

permanente e indispensável participacão dos atores sociais.

41 MARTINS, Sérgio Pinto. Op. cit. piI5, nota 22.



-t

52

Destaque-se que no sisterna brasileiro, que já está ultrapassado, necessita-se de

iniciativas legislativas capazes de resgata-lo, enquanto conjunto de medidas que efetivarnente

regulern o mundo do trabaiho ern atenção a dinãmica da econornia, sern todavia trazer a tona 0

absenteismo do Estado, que é urn dos principais articuladores de politicas rnacroeconôrnicas

industrial e trabaihista.

No Brasil, o modelo japonés de desenvolvirnento de práticas de gestAo, através da

busca pela qualidade total e da terceirização, tern sido irnplementado de forma crescente, em

urn processo de descentralizaçao das empresas, através da externalização de suas atividades.

A terceirizaçào no pals tern assurnido caracterlsticas próprias, cujas irnplicacöes sociais

corneçam a evidenciar as diversas rnanifestaçOes desse instrurnento flexibilizatorio.

No entanto, a discussAo acerca da desregulamentação e da flexibilidade do Direito do

Trabaiho exige urna contextualizaçao dos cenários trabaihistas, onde devem ser enfocados,

sob pena de consagrarern-se corno utópicos, se desassociado da prática e da realidade

vivenciada.

2.2 Experléncias de flexibiizaçAo nos ordenamentos

Dentre as nurnerosas conseqüências que a flexibilização suscita, visualiza-se a

rnanifestaçào inequivoca dos Estados em forrnular urna regulaçào trabaihista corn vistas a

adequação do perfil do trabaihador an rnercado, ern virtude da incompatibilizacào dos

interesses econôrnicos corn as necessidades sociais.

A influência das inovaçôes introduzidas pelo toyotismo na conformação das mudanças

da organizaçäo de fraba1ho adicionada a outros fatores de ordern econOmica e politica,

transforrnou o clássico parãmentro de eficiéncia e de produtividade do fordismo-taylorismo.

F-z

9
co

Corn isso, não so a perspectiva de emprego tIpico e a própria garantia de emprego, bern corno
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o aumento do emprego informal, fomentarn urn processo de profundas alteraçöes na

sociedade.

Corn a constante rnudança do trabaiho para o setor terciário, houve necessidade da

criação de nova legislacào para adaptar determinados contratos de trabaiho tIpicos da

indUstria. Foram introduzidas novas modalidades de contrataçöes, come as do trabaiho a

tempo parcial e do trabaiho temporário ou, ainda, de prazo determinado que solaparam a

estabilidade e a natureza de longo prazo das relaçOes de emprego.

Terceirizar também é uma experiéncia de flexibilizaçAo, pois significa excluir da

1p 
responsabilidade empresarial a prestação de serviços (em geral nas chamadas atividades-meio

on atividades complementares da ernpresa, que não constituem a finalidade da mesma),

fazendo corn que o contrato de trabalho direto perca seus contomos, pela intermediaçAo da

mào-de-obra, através de oUtra empresa.

2.2.1 Experiências de flexibilizaçAo em alguns ordenamentos estrangeiros

A esséncia da flexibilizaçào, sobretudo na Europa Ocidental, viabilizou-se corn a

consagração da ampla liberdade de contratação coletiva, assegurada pelos respectivos

ordenamentos juridicos, devidamente sustentada por legislacOes de garantia da liberdade

sindical e da representaçäo dos trabaihadores nos locais de trabaiho, por ample processo de

negociacão setorial e por empresas, e por diversificados meios voluntários de composicào de

contlitos de trabaiho.

Essa efetiva disposição polItica e institucional, favoravel a contratação coletiva como

instrurnento preferencial de regulação do trabaiho, permitiu o desenvolvimento de novas

normas regulamentares em tbdos os nIveis na Europa e em algumas areas ernpresariais nos

EUA e no Japão.
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0 resultado concreto desse direcionarnento foi o aurnento da participacAo dos

trabaihadores nas relaçOes de trabaiho, especialmente, no que se refere ao processo de

admissão de novos trabaihadores, detenninação da jornada e duração do trabaiho; a crescente

uniformizaçao de padroes salariais; a formaçào profissional; a negociacão para introduçào de

novas tecnologias e alteraçOes do processo produtivo e a efetivação de dernissôes.

0 instrumento flexibilizatório do trabalho da terceirizaçâo vern sendo tratado

mundialmente, e cada pals traz urn estágio de desenvolvimento diferenciado, tendo em vista o

contexto social, politico e econômico de cada urn.

Aludidos efeitos manifestaram-se mais fortemente na Europa, onde se tomaram

viáveis, através da sincronização das leis do trabalho corn a contratação coletiva e a extensào

desses contratos coletivos por iniciativa do Poder Páblico, mesmo sern instrumentos

normativos próprios.

Muitos paises ingressaram no processo de flexibilizaçao, enquanto rnodelo de solução

para os conflitos trabaihistas.

2.2.1.1 Franca

A

A Franca, por exernplo, ha alguns arms, vern celebrando acordos de natureza

flexibilizatória negociada, ou seja, corn a participação de sindicatos e ernpregadores,

principalmente, no que pertine ao tempo de trabaiho e ao ernprego, através da redução das

jomadas, de contrataçOes em regime de tempo parcial, de prazo determinado, de pessoal

provisorio e da flexibilidade do procedimento de despedida.

Instrurnentos de ampliacào de contratos por tempo detenninado são reconhecidos

institucionairnente corno exceçOes ao rnodelo clássico de contratação permanente em alguns

*	 diplomas legais, constituIdos para permitir as contrataçôes de duração determinada.
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A Ordonnance47 de 1982 procurou restringir o campo de aplicacào das contrataçöes

provisórias apenas para alguns casos denominados acidentais, como empregos de caráter

sanzonal. Mais tarde, an ser reformada em 1985, e juntamente corn a Ordonnance no

86.948/86, estes diplomas passararn a prever de forma mais ampla as hipóteses passIveis de

ensejar esse tipo de pacto.

A introduçäo do artigo L. 122-2-1 49 do Codigo do Trabaiho Frances foi outra

providéncia flexibilizatória no arnbito do emprego, em virtude de elencar urna série de

possibilidades, que autorizam as contrataçOes de prazo determinado, quando já previstas ern

regularnentos on disposicöes legislativas. Tais contrataçöes destinarn-se a favorecer certas

categorias de pessoas que buscam ernprego, justificando-se por esse rnotivo os pactos

provisórios e não, simplesmente, ern virtude da transitoriedade das circunstâncias. Muitas leis

foram editadas corn base nessa permissão, como a Lei n° 86.836 de 198650, que perniite as

contrataçöes por prazo determinado de jovens de dezesseis a 25 anos, a firn de facilitar sua

inserção no mercado de trabalho.

Outras flexibilizaçOes permeararn o Direito do Trabaiho Frances por via legal on

convencional nas searas de emprego, envolvendo a fixação de salários e o procedimento de

despedida, tais come, a reparticão semanal do tempo de trabaiho, admitindo-se a sernana de

quatro ou cinco dias de trabaiho, subordinando essa repartição, apenas, a alguns requisitos,

corno: a) inexisténcia de proibição em convenção ou acordo coletivo; b) limite da duraçAo

sernanal em quarenta horas sernanais; c) parecer favorável do Comité de empresa on, na falta

deste, dos delegados do pessoal; d) cornunicaçào a inspecào do trabalho; e) repartição do

FRANCA, Ordonnance de 5 de fevereiro de 1982, dispôe sobre a regulamentaçäo do contrato de duração
determinada. In: NASSAR, Rosita de nazaré Sidrim. Op. cit. p. 85, nota 37.

48 FRANCA, Ordonnance n° 86.948, de 11 de agosto de 1986, que prevê as hipóteses passiveis de celebraçäo do
contrato por tempo determinado.
Idem, ibidem. p. 85, nota 37.

49 FRANCA, Cádigo de Trabaiho da. In: NASSAR, Rosita de Nazaré Sidrim. Op. cit.. p. 85, nota 37.
° FRANCA, Lei n° 86.836, de 16 dejulho de 1986, que dispôe sobre as contrataçOes porprazo certo dejovens.

In: NASSAR, Rosita de Nazaré Sidrim. Op. cit. p. 86, nota 37.
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horario em turnos iguais, por exemplo, que nào ultrapassem dez horas por dia, isso corn a

semana sendo de ate quatro dias.

0 trabalho temporário foi legalmente estabelecido na Franca, desde 3 de janeiro de

1972, sendo revogado e alterado pela Ordonnance de 1982, mas suas disposicöes foram

complementadas pela Lei de 25 dejuiho de 1985', que dispOe sobre o trabaiho temporário.

0 Codigo de Trabaiho Frances em seu artigo L. 124-1 define a empresa de trabaiho

temporário - EYF, como "toda a pessoa fisica on moral cuja atividade exciusiva é colocar a

disposicào provisória dos utilizadores, empregados que, ern fIinçao de tuna qualiflcação

adequada, contrata e remunera para esse flm."52

As ETTs tem como peculiaridade o fato de serem constituidas exciusivamentre corn o

propósito de fomecimento de mAo-de-obra com fim lucrativo, não podendo desempenhar

atividades de caráter comercial ou industrial.

A legislacäo francesa procurou, desde cedo, coibir as fraudes no que tange aos

contratos temporarios, estabelecendo uma série de dispositivos para disciplinar essa

modalidade contratual, dentre os quais encontrarn-se as hipóteses em que se veda a

contrataçAo de trabaihadores ternporários, por exernplo, para substituiçao de empregado, cujo

contrato esteja suspenso em virtude de conflito coletivo de trabaiho no estabelecimento

tomador desses serviços.

Já na Revoluçào Francesa, de 1849, abolia-se o marchandage, a exploracão do homem

pelo homem, posteriormente o artigo 125.1, P alinea, do Código de Trabaiho frances, Lei 6-

7_7353, estabeleceu"( ...) toda operaçào corn fim lucrativo de fornecimento de rnão-de-obra que

tiver por efeito causar um prejuizo ao trabaihador afetado on frustrar a aplicaçào das

FRANcA, Lei de 25 dejulho de 1985, que dispoe solve o trabalho temporário. Idem, ibidem. p. 86, nota 37.
52 FRANcA, Lei de 25 dejuilto de 1985, que dispoe sobre o trabalho temporário. Idem, ibidem. p. 86, nota 37.

FRANcA, Lei de 6 dejutho de 1973, que trata da repressão so trafico de mão-de-obra. In: MARTINS, Sérgio
Pinto. A terceirizaçAo co direito do trabalho. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2001. p. 32.



57

disposiçOes da lei, do regularnento ou da convençào ou acordo coletivo de trabaiho é

proibida."

Mas, a terceirização dos serviços vern ocorrendo no cenario frances através de

contratos de cooperacão entre as panes, tendo por objeto licença de patente, de marca,

subempreitada, consórcios, franchise, e outras figuras que se diferenciam da hipotese do

trabaiho temporário, mas aproximarn-se da colocação de trabaihadores de forma transitória

em outras empresas, embora nào sejam estes, intermediados por nenhuma fomecedora, sao Os

chamados détachements.

Ocorrem, licitarnente, quando ha a contratação do empregado durante a suspensão

acordada do contrato de trabaiho entre ele e o empregador. E são considerados ilIcitos, se

houver intuito de lucro pela empresa tomadora dos serviços dos détachements nas situaçOes

de empréstimo de mão-de-obra pela empresa originária.

Uma conduta, que vem sendo adotada na Franca desde a decada de oitenta, é ø

sistema de horario flexIvel corn a regulamentação de horários individualizados, conferindo

aos empregados liberdade de fixaçAo das horas de entrada e saida dentro do periodo de

jornada estipulado pelo empregador, onde existem lapsos temporais livres em que os

empregados podem ou nao trabaihar.

Outras experiências foram introduzidas no ordenamento frances, como: o trabaiho a

tempo parcial, a redução dàs jornadas, que, desde o ano 2000, passou a ser de 35 horas

sernanais como forma de tentar resolver o problema do desemprego, e a possibilidade de

dispensa dos trabaihadores por motivos econômicos (Lei n° 75-5, de 3 dejaneiro de 1975).

' FRANCA, Lei no 75-5, de 3 dejaneiro 1975, que dispOe sobre as dispensas por motivo econômico. In:
NASSAR, Rosita de Nazaré Sidrim. Op.cit. p. 86, nota 37.
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2.2.1.2 Alemanha

Na Alernanha, tern-se terceirizado através de contratos de subempreitada,

principalmente no setor autornobilistico, na indtstria elétrica, eletrônica, siderárgica e

quIrnica.

Várias outras experiéncias flexibilizatórias foram introduzidas na Alernanha,

sobretudo a partir de 1984, após urna longa paralisacão por ernpregados do setor de

metalurgia e irnprensa, dentre as quais, destacarn-se: a redução da jomada sernanal, a

flexibilizaçao quanto a cornpensaão das horas suplernentares e a introdução do sistema de

aposentadoria antecipada.

Dentro dessa tendéncia flexibilizatória, urn exernplo preerninente, foi a Lei de

EstIrnulo ao Ernprego, ern vigor desde 1985. Esta lei teve como objetivo a meihoria das

condiçöes gerais de investimento e crescirnento, tendo como escopo a rnodificação de

algurnas regras que desestirnulavam a contratação pelo ernpregador, e a adoçào de outras, que

facilitavarn as contrataçOes corn duração detemiinada.

A possibilidade de contratar corn prazo deterrninado teve corno intenção o estIrnulo as

empresas em contratarern rnais trabaihadores, rnesrno em se tratando de ernpregos

permanentes, sern que houvesse justificativas de predeterrninacão ou restriçOes aos contratos

assirn firmados pelos tribunais.

2.2.1.3 Espanha

Na Espanha, o Acordo Econôrnico e Social - AES, desenvolvido desde 1977, ern que

foram celebrados cerca de seis pactos, alguns de natureza social, revelou-se uma experiéncia

inusitada para urn pals que, na época, buscava a reestruturação social.



hjt

Em 1984, quando as negociaçOes sobre as regulaçôes trabaihistas foram retomadas, foi

necessário que o govemo asurnisse o compromisso de adaptar a legislacão espanhola a

diretiva adotada em 1975 pela Cornunidade Européia, que permitia a edição de leis mais

favoraveis aos trabalhadores.

Nào obstante, o AES trouxe algumas providéncias flexibilizadoras através de diplomas

legais que buscaram amenizar a regulamentaçào dos contratos de trabaiho, corn a introduçào,

por exemplo, da consagraçâo do contrato por prazo determinado fora das hipóteses

tradicionalmente reconhecidas, das aposentadorias antecipadas e da redução das horas

suplementares, para possibilitar novas contrataçOes.

Em razão do desemprego, muitos mecanismos flexibilizatórios foram estabelecidos,

como o trabalho de tempo parcial, vários tipos de contratos por prazo certo, inclusive o

contrato de trabaiho eventual em razão da producão, bern como a instituição de contratos para

ocupação por tempo determinado firrnados com trabaihadores desempregados.

Na seara da terceirizaçào, o artigo 42 do Estatuto dos trabalhadores permite a

subcontrataçào para realização de obras ou serviços, mesmo que correspondam a atividade

principal da tomadora, com a comprovacào de que as empresas contratadas estão plenamente

quites com a Seguridade Social.

0 tomador tern a obrigaçào de fiscalizar a ernpresa subcontratada, verificando a

comprovacäo do pagamento dos trabaihadores, sob pena de responder solidariamente pelas

obrigaçOes trabaihistas.

2.2.1.4 Itália

Na Italia, a flexibilização se deu com a participacAo ativa do Estado nas negociacOes

travadas entre as organizacöes patronais e as de empregados. Rosita de Nazaré Sidrirn
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Nassar55 comenta que tal fato, chamado neocorporativismo italiano, apresenta alguns efeitos

positives como o êxito da ação estatal contra a inflação e as dividas nacionais. Nos

comentários de Maria da Graça Druck56

o modelo italiano está baseado numa forte relação interempresas, de conteüdo
cooperativo, e nurna produção de lotes pequenos, especializada, corn alto nIvel
tecnológico e rnão-de-obra qualiticada, onde a flexibilidade CIA a tônica do processo
de organizaçäo da produção.

Alguns pontos são considerados negativos, pois os movimentos sindicais que celebram
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os acordos de amenização das regras do mercado de trabaiho, excluem per si as camadas de mc-)

Lc-)
trabaihadores que não estejam engajados no sistema, assim, somente os obreiros, já inseridos

no mercado de trabaiho, usufruem de alguma medida.

No campo individual, os parceiros sociais57 tentam proteger os trabaihadores e

participam das discussöes em alguma conjuntura dificil, decidindo coletivamente sobre as

soluçôes, como por exemplo, a celebração de contratos de duração determinada.

Segundo Sérgio Pinto Martins58,

'( ...)existern três niveis de negociação: a) negociação central: tern corno partes a
Confederação Geral Italiana do Trabaiho, Confederação Italians dos Sindicatos dos
Trabalhadores, União Italiana do Trabalbo, as organizaçOes nacionais de
empregadores pUblicos e privados e, em certos casos, o governo; ( ... ) b) negociaçào
setorial: as partes envolvidas são sindicatos da indüstria e a organização de
empregadores; ( ... ) c) negociação de fábricas: ocorre entre representacAo sindical da
fAbrica e o empregador...)

Destaca-se, dentre as' experiências italianas de flexibilizaçao, a que diz respeito ao

tempo de trabaiho no setor da indüstria téxtil, onde se empreendeu a substituição das quarenta

55 NASSAR, Rosita de Nazaré Sidrim. Op. cit. p. 142, nota 37.
56 DRUCK, Maria da Graça. TerceirizaçAo: (des)fordizando a fábrica. Urn estudo do cornplexo petroqulmico.

São Paulo: Boitempo, 1999. p.91.
Sindicatos de trabalhadores e organizaçôes de empregadores. Op. cit. p. 144. nota 37.

58 MARTINS, Sérgio Pinto. Op. cit, p.35, nota 22.
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horas semanais, de cinco dias, pelo trabaiho diário de seis horas através de turnos, o que

implicou uma minimizaçào dos efeitos da crise na indtstria téxtil italiana, de trinta par cento,

como o ocorrido na Comunidade Européia entre 1974 e 1982, para treze por cento na Itália.

Outras experiéncias foram introduzidas no campo do direito italiano, coma as

contratos de solidariedade, reconhecidos par lei, desde 1984, onde se assegura a protecão ao

emprego, mesmo perante uma crise na empresa, através da celebração de contratas que

prevéem, dentre outros ajustes, a possibilidade de semi-aposentadoria pan alguns

trabaihadores, através da redução dajornada desses obreiros.

Ampliaram-se as hipóteses de cantratação par prazo certo celebrados nas atividades

sanzonais em diversos setores, visando a elevar a nivel de emprego dos trabaihadores.

Na Itália, a terceirização é proibida pela Lei n° 264/49 59 e a Lei no 1 . 369/6060, em

artigo 3°, dispôe:

Os empresários arrendatários de obras ott serviços, inclusive os trabaihados de porte,
lirnpeza on conservaçào normal das instalaçOes, que tenharn de ser executados no
interior de sun propriedade sob organizaçào e gestAo do arrendador, serào solidários
a este no pagamento dos trabalhadores de que deste dependern, de urn salário
minirno näo inferior ao que percebem os trabalhadores que dele dependam, bern
como assegurará condiçôes de trabalho nào inferiores as que desfrutern estes

trabaihadores.

Mas, a introdução de outros instrumentos de flexibilização foi sendo empreendida na

Italia mais recentemente, coma a contrata de fomecimento de trabaiho temparário

regulamentado pela Lei no 19661, de 24 de junho de 1997, que recanhece a trabaiho

temporária no momenta em que uma empresa foniecedora, registrada na reparticão

competente, caloca um ou mais trabaihadores, par ela admitidos par meio de contrato

" ITALIA, Lei no 264 de 1949. In: MARTINS, Sérgio Pinto. Op. cit p. 33, nota 53.
60 ITALIA, Lei no 1.369 de 1960. Idern, ibidern. p. 33, nota 53.
61 ITALTA, Lei no 196, de 24 dejunho 1997, que dispôe sobre o trabalho temporãrio. In: MARTINS, Sérgio

Pinto. Op. Cit. p. 35, nota 22.
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especIfico, a disposição de outra empresa, que utiliza os respectivos serviços para satisfaçao

de exigéncias de caráter ternporário.

2.2.1.5 Estados Unidos

Diferenternente do quadro europeu, nos Estados Unidos, o referencial das relaçôes de

trabaiho foi conflitivo, sern as garantias das politicas püblicas sobre o mercado, as relaçôes de

trabaiho e a liberdade sindical.

-t Ainda assirn, prestigiarn-se a negociacão coletiva e os sisternas de autocomposição das

questôes trabaihistas, embora exista urna intensa discricionariedade dos empregadores que

tern plena liberdade de fixar os termos e as clausulas contratuais, segundo suas necessidades,

pois as leis trabaihistas são mInirnas, versando apenas sobre salarios, aposentadoria, saüde,

treinarnento e negociacão coletiva.

Ao longo da década de cinqüenta, os arnericanos negociararn salários de acordo corn o

crescimento da econornia, rnas, fatores corno a crise do petroleo, o aumento da inflação e do

desernprego, impulsionararn a descentralização na negociacão e contratação naquele pals.

Hoje, o sistema negocial vern trilhando em direção a parceria e a cooperação, de forma que,

os sindicatos vérn se envolvendo corn as estratégias de fusão, eoligacão e terceirização que

muitas firrnas tern utilizado para sobreviver no rnercado cornpetitivo.

Corn a globalizacAo, a exigéncia de redução de custos na produçAo e o aurnento da

agilidade de adaptacão por parte das ernpresas provocararn a redução da oferta de ernprego,

que trouxe, ern conseqüéncia, urn impacto no rnovirnento sindical americano, rnas esse

declInio vem sendo acompanhado por urn aurnento da produtividade e participação dos

trabaihadores, colocando-se rnais enfase na administração descentralizada, na producão sob

rnedida e no desenvolvimento da carreira pela via da especializacão.
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2.2.1.6 Japão

No Japão, as abordagens sobre o modelo de trabaiho são variadas e apresentadas

basicamente, sob quatro prismas:

urn sisterna de emprego adotado pelas grandes empresas, onde se promovem

estabilidade permanente no emprego, prornoção por tempo de serviço e admissão por cargo;

S outro sistema de organizacào e gestão do trabaiho, onde se prestigia o controle

do tempo e da quantidade em medidas exatas - just in time - associado a urn sisterna de

inforrnaçôes dos vários estágios de producão e de estoques, cujo objetivo e a qualidade totalS

kanban - Este sistema envolve os trabaihadores na meihoria da produtividade, inclusive corn

uma organizacAo do trabalho em grupos polivalentes, sujeitando-os a aurnento ou promocão

de acordo corn o desempenho da equipe a que ele pertenca;

urn terceiro sisterna corn representação sindical integrada a polItica de gestão

do trabalho. No entanto, não existem sindicatos por categorias profissionais, porque os cargos

assumidos na ernpresa se contlindem corn os do próprio sindicato;

por fim, urn sistema de relação interernpresas hierarquizado, havendo urna

posiçAo subordinativa das pequenas empresas para corn as medias e, conseqUenternente, das

médias para corn as grandes, que são institucionalizadas por urn estatuto de dependéncia e

fidelidade corn diferentes nIveis salariais e de contratação de mão-de-obra, muitas vezes,

precária. Ha, ainda, o estabelecirnento de relaçOes de parceria e subcontratação de pequenas e

microempresas pelas grandes empresas.

Conforme estas consideraçoes, urn dos componentes do modelo japonés é a forma

como se estruturam as relaçOes interempresas, corn suas redes de subcontrataçAo e

terceirização, pondo em evidencia, na sua estrutura produtriva a relação de

cornplernentariedade entre as grandes empresas e as micro, pequenas e médias ernpresas.
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Segundo José Pastore, citado por Sérgio Pinto Martins 62 , "o sisterna japonés tern corno

caracterIstica o emprego para toda a vida", em seguidajustifica exemplificando que,

Nas crises da empresa são cortados, primeiro, a remuneração dos diretores, segundo,
os dividendos dos acionistas, terceiro, os prémios dos empregados, em quarto lugar
são reduzidos os salários, e em quinto, são remanejados os traballiadores. A dispensa
só ocorre em ültimo caso e raramente. ( ... )

A terceirizaçäo, de qualquer forma, tern sido usada para todas as atividades estranhas a

atividade-firn da empresa, e os sindicatos nao se opôem a subcontrataçäo, pois cornpreendern

que ha uma maximização dos resultados produtivos, mas frise-se que a terceirização no Japão

I proibida no setor de transporte portuário e no de construção, o que de certa forma nAo

fragiliza essas rnodalidades, posto que a lei, desde 1985, possibilitou tais contrataçôes em

diversos outros ramos.

0 sisterna japonês alcançou urn alto grau de cooperacào entre os atores sociais, scm,

contudo, promover a institucionalizacdo dos procedimentos, sobretudo, pela via da

negociacão efetiva de contratos coletivos setoriais fora do ârnbito das empresas.

2.2.1.7 Consideraçöes sobre as experiências abordadas

Dentre as formataçöes dos sisternas de relaçôes de trabaiho dos paIses industrializados

de rnaior projeção, o europeu apresentou-se estruturado e articulado de fato corn poilticas

püblicas relativas ao trabaiho e integrado por urn amplo e complexo processo de contrataçào

coletiva realizada em todos os niveis.

Sob essa perspectiva, comparern-se, ainda, no Japão, o sisterna de negociacôes

coletivas descentralizadas e as destacadas politicas estatais de sustentação fundarnentadas na

11 MARTINS, Sérgio Pinto. Op. cit. p. 36, nota 22.
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econornia. Na Alernanha, o sisterna tern como base as negociacöes nacionais per empresa,

corn uma legislacão trabaihista ja formulada e urna poiltica estatal de sustentação trabaihista e

econôrnica.

0 sistema norte-arnericano, ao contrário dos dernais referidos, não consurnou o nivel

de articulaçào de comprornisso do padrào europeu, nern tarnpouco conseguiu a cooperacão do

sistema japonês, mas as especialissirnas caracteristicas de sua econornia e o seu poderio

intemacional possibilitararn urna certa estabilização do seu direito do trabaiho, rnesrno sern

qualquer espécie de compromisso.

Nessas circunstãncias, o Direito do Trabaiho flex ibil izado inegavelmente expandiu-se

- por todas as relaçôes de trabaiho no mundo, ernbora corn sensiveis variaçOes ora na Europa,

corn urn sistema rnais articulado e negociado ern todas as esferas, ora no Japão, corn urn

projeto rnais voltado para as ' ernpresas e para a politica industrial exportadora, e, nos Estados

Unidos, em razão da própria posicâo econôrnica do pals.

Assirn, a dialética entre a rigidez das leis trabaihistas e a experiéncia do mercado

globalizado tern demonstrado dois aspectos irnportantes: de urn lado, a irnportancia da

inovaçào produtiva, da agilidade empresarial e do cornpromisso dos trabaihadores para que as

empresas atinjarn qualidade e precos rnelhores nos seus produtos, de forma a se inserirern

efetivarnente no cenário da concorréncia internacional; do outro, a relevancia do papel do

Estado na gestão das polIticas flexibilizadoras no arnbito dos rnercados.

2.2.2 A flexiblltzaçäo no Brasil

A ideia de rnelhoria :na qualidade e produtividade cornbinada corn retração de custos,

fez o Brasil editar varias normas internas na tentativa de flexibilizar a bilateralidade

a	 contratual. Dentro desse contexto, não se pode olvidar que a flexibilização produtiva, cujo



vies é a terceirizaçAo, vern sendo aplicada ern escala mundial e encontra, no Brasil, urn solo

fertil para sua realização.

No Brasil, o sistema de relaçôes de trabaiho foi consolidado em rneados da década de

quarenta, ratificando as bases corporativistas lançadas no injcio da decada de trinta. Por força

desses fatores determinantes do perfil institucional e dos fhndarnentos do direito do trabaiho

brasileiro, os efeitos da negociacão coletiva de trabaiho não se processararn, posto que esta

negociacào inexiste nos seus padrOes clássicos, resultante de ampla liberdade sindical.

Os anos de efetivo crescirnento econômieo nào foram suficientemente capazes de

reverter o corporativisrno do sistema brasileiro de relaçOes de trabaiho, oferecendo garantias

de Iirnitação ao poder dos ernpregadores corn relaçào ao ingresso e a salda dos trabaihadores

no mercado de trabaiho.

Ao contrário, as elevadas taxas de crescirnento econôrnico do final dos anos sessenta

dinarnizaram a criaçäo de ernpregos, mas se associararn aos baixos salários. Dessa forma, a

base da sociedade passou a depender do aumento do nürnero de trabalhadores por farnIlia para

garantir seu precário padrão de consumo.

Quanto ao direito siftdical, por influência do corporativismo, os sindicatos foram

fragilizados, controlados pela Estado ern todos os seus aspectos e as representaçôes dos

trabalhadores pela via da negociacão coletiva não foram regularnentadas ern lei.

As negociacöes coletivas além de restringidas em decorréncia do enfraquecimento dos

sindicatos, foram aniquiladas ern função da estrutura do processo de negociacào e da solução

jurisdicional obrigatória dos conflitos coletivos de trabalho e o direito de greve regulado de

forma restritiva.

Assirn, o intervencionisrno estatal exacerbado nas relaçöes de trabalho, a repressão das

açOes sindicais dos trabalhadores, o patrocinio estatal de sindicatos artiflciais e a inexisténcia
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da negociacAo coletiva nos seus moldes classicos são, de fato, caracterIsticas bern marcantes

do sistema brasileiro de relaçôes de trabaiho.

Aludidas condiçöes geraram relaçôes de trabaiho marcadas pelo autoritarismo e

estimulo aos conflitos judiciais de natureza individual, pelo aviltamento das condiçöes da

negociacäo coletiva, pelo aurnento do némero de greves consideradas ilegais e pelo

contingente significativo de pessoas no mercado de trabalho informal.

Em virtude desses fates, o modelo de flexibilização, normalmente adotado no Brasil, é

a flexibilização legal ou autorizada, pois e através dos instrurnentos normativos estabelecidos

na legislação que se vislumbra a introdução de mecanismos que visam adequar o regime

trabalhista aos novos tempos. Diversos diplomas instituiram a flexibilização, como por

exemplo, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o Trabaiho Ternporário, o contrato per

tempo determinado, o trabalho a tempo parcial, a possibilidade de redução de jornada pela Lei

n° 4. 923/6563, dentre tantas outras experiéncias que serão observadas a seguir.

2.2.2.1 Alguns pontos de flexibilização no ordenamento brasileiro

Uma das primeiras rnanifestaçôes de flexibilização no Brasil foi a instituição dos

contratos per prazo certo através da Consolidação das Leis Trabaihistas - CLT 64, artigo 443,

no paragrafo 1°, diz que o contrato de trabalho por tempo determinado é aquele cuja vigência

depende de termo prefixado on de execução de serviços especificados, on ainda da realização

de certo acontecimento suscetIvel de previsão aproximada e, no 2° paragrafo, elenca as

condiçôes pelas quais o contrato por tempo certo se valida, quais sejarn: a) serviços cuja

b
kl63 BRASIL, Lei 4.923, de 23 de dezembro de 1965, que disciplina o cadastro permanente das admissôes e

dispensas de empregados, medidas contra o desemprego e de assisténcia aos desempregados.
I	 64 BRASIL, Consolidaçào das Leis do Traballio, promulgada pelo Decreto-lei n° 5.452, de 10 de maio de 1943.
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natureza on transitoriedade justifiquem a predeterminacão de prazo; b) atividades

empresariais de earáter transitório ; c) contrato de experiéncia.

De maneira geral, segundo a regra celetista, tais contratos nao podem exceder a dois

anos (artigo 445, caput, CLT), mas, em se tratando de contrato de experiéncia, seu prazo é de

ate noventa dias, e o desrespeito ao prazo máximo contratual, conduz a automática

modiflcação do contrato, que se indetermina, em conseqüência.

Ao lado desses contratos, existem outros de prazo certo que seguern uma

normatividade especIfica, mas que atendem as regras gerais estipuladas na CLT para os

contratos a termo, por exemplo, o contrato de aprendizagem que 6 outro modelo de contrato

por tempo determinado previsto na própria CLT, com vistas "a assegurar ao major de

quatorze e menor de dezoito anos, inscrito em programa de aprendizagem, formação técnico-

profissional metodica, compatIvel com o seu desenvolvimento fisico, moral e psicologico"

(artigo 428, CLT).

Outras modalidades de contrato por tempo determinado foram regulamentadas por

legislacôes especIficas, como a Lei no 2.95965, de 17 de novembro de 1956, que dispöe sobre

os contratos por obra ou serviço certo, celebrados por empresas de construção civil pelo

perlodo da obra, porém segue os dispositivos gerais estabelecidos na CLI, como o prazo

máximo de dois anos de contrato.

Outra manifestaçao flexibilizatória foi a Lei n° 6.01966, de 03 de janeiro de 1974, que

regula o trabaiho temporário criando a relação trilateral entre a empresa de trabalho

temporário - ETT, a empresa tomadora dos serviços - ETS e o trabalhador temporário,

rompendo com o conceito dual da relação empregaticia.

Dentre tantos outros modelos de flexibilização no Brasil, pode-se citar ainda, a Lei n°

5.107, de 13 de setembro de 1966, que instituiu o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -

65 BRASIL, Lei n° 2.959, de 17 de novembro de 1956, que regula os contratos por obra ou serviço certo.
66 BRASIL, Lei n° 6.019, de 3 dejaneiro 1974, que dispôe sobre o trabaiho temporário nas empresas urbanas.
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FGTS, atualmente regido pela Lei no 8 .03667 de 1990, liquidando corn a perspectiva de

consurnaçào de estabilidade corno forma de restrição ao poder dos empregadores para

desconstituir as relaçOes de trabaiho sern justo rnotivo.

Neste rol, rnerece especial destaque a denüncia por parte do govemo brasileiro, da

ConvençAo no 15868 da OTT, que trata da terrninação da relação de trabaiho por iniciativa do

empregador e a Lei n° 9.60169, de 21 dejaneiro de 1998, que arnpliou as hipoteses de contrato

de trabaiho por prazo deterrninado, criando o charnado banco de horas mediante a alteração

do artigo 59 da CLT.

Nesse contexto, tern-se de urn lado, a auséncia de liberdade sindical e de efetiva

negociacão coletiva, agregada a urn rnercado de trabaiho totairnente desregulado e, do outro,

a flexibilização através das negociacôes que está parcialmente cornprornetida, porque poucos

sindicatos brasileiros conseguern impulsionar o processo de negociacão coletiva cornpatIvel

corn a complexidade do terna, o que cuirnina corn urn intenso fluxo de reclarnaçOes

trabaihistas na Justiça.

No Brasil, a negociação sobre a regularnentação do Direito do Trabalho nos rnarcos

dernocráticos precisa levar em consideração, tambérn, nossas especificidades, porque, ao

longo desses cinqüenta anos de sisterna, não obstante o relevante papel desernpenhado em

determinado mornento histórico, nAo se arnerñzou o problerna do rnercado de trabaiho

informal, da falta de cornpetitividade das ernpresas ou do excessivo conflito das relaçôes entre

empregados e empregadores.

67 BRASIL, Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, que regulamenta a Lei 5.107, de 13 de setembro de 1966, que
instituiu o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

68 OTT, Convençâo n° 158, assinada em Genebra em 22 dejunho de 1982, aprovada pelo Congresso Nacional em
16 de setembro de 1992 e deixou de vigorar a partir de 20 de novembro de 1997.

69 BRASIL, Lei no 9.601 de 21 dejaneiro de 1998, que dispoe sobre o contrato de prazo determinado e o banco

de horas.
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Portanto, é impreseindIvel redirecionar o contexto em que se coloca o debate da

flexibilizaçâo e da desregulamentacão no Brasil, assim como a dimensào do sistema de

relaçöes de trabaiho.

Neste sentido, o direito brasileiro tem sido objeto de flexibilização, sobretudo pela

Constituição de 1988, em importantes aspectos da relaçào de emprego:

Redução Salarial através de negociação coletiva (artigo 70, VI, Constituição

Federal)

b A Constituição consagra o princIpio da irredutibilidade salarial, ao mesmo tempo que

permite que a negociação coletiva estipule a redução dos salarios de empregados abrangidos

pelo instrumento coletivo. Além disso, a Carta Magna reeepcionou parcialmente alguns

preceitos legais que estabeleciarn parâmetros para a reduçao salarial, subordinando-os,

entretanto, ao crivo da negociacão coletiva. Por exemplo, a redução salarial geral e transitória

dos salários, ate 25%, quando a empresa for afetada substancialmente em situaçOes

exeepcionais da conjuntura econômica (Lei n° 4.923/65);

Ampla liberdade patronal para despedir os empregados sujeitos ao regime do

FOTS (Lei no 8.036/90);

Iniciahnente concebidó como uma opcào do empregado por urn novo sistema, onde se

substituIa a indenizaçAo peIo término do contrato, por depósitos mensais, que a despeito de

corresponderem, segundo os seus defensores a urn salário anual, gerou muita discussão,

porque na realidade desconsiderou-se outros aspeetos que beneficiavam o trabaihador no

regime da estabilidade.

0 fato e que com a Constituiçào de 1988, o mecanismo do FGTS aproximoude de vez

o sistema justrabaihista, no que diz respeito a terminação do contrato de trabaiho, de um
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mercado neoliberal, pois nao so retirou os lirnites jurIdicos a dispensa imotivada, como

reduziu o obstáculo econornico-financeiro, ao substituir o antigo sistema pelos depósitos pré-

constituIdos mensais do PUTS de forma obrigatOria.

Flexibilização das jornadas de trabaiho mediante compensacão de horarios

estipulada em acordo ou convençâo coletiva (artigo 7°, XIII, Constituição Federal);

Traduz importante mecanismo flexibilizatório concernente a duraçào do trabalho, pois

faculta a compensação de horái-ios e a redução de jomadas, mediante acordo on convenção

coletiva de trabalho. Corn o advento da Lei n° 9.601 de 1998 e, em seguida, corn a publicação

de varias medidas provisórias, ern especial da medida provisória n° 2.164- 41° de 24 de

agosto 2001, criou-se a possibilidade do chamado banco de horas e instituiu-se o regime

anual de cornpensação, estendendo o parâmetro temporal maximo semanal para o anual.

Registre-se que a Constituição Federal não permite que a pactuacão do regime de

cornpensação seja merarnente bilateral, no entanto, OrientaçOes Jurisprudenciais de n' 1827! e

n° 223 72 , da Seçäo de DissIdios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho - TST sugerem

a validade de acordo bilateral individual escrito para o sistema compensatOrio de horários.

Arnpliação da jomada de seis horas nos turnos ininterruptos de revezamento

por meio da negoeiaçâo coletiva ( artigo 7°, XVI, Constituição Federal);

E valida, juridicarnénte, a ampliacão da jomada especial de labor de turnos

ininterruptos de revezamento ate o limite padräo instituldo de 44 horas sernanais.

° BRASIL, Medida ProvisOria n° 2.164-4 1, de 24 de agosto de 2001, que traz nova redaçào a CLT,
regulamentando o trabaiho a tempo parcial, o programa de qualificaçào e suspensão do contrato de trabalho.
Brasil, Tribunal Superior do Trabalho. OrientaçAo juirsprudencial n° 182, de 2000, que dispôe que 6 válido o

iP	 acordo individual para compensaçào de horas, salvo se houver norma coletiva em sentido contrário.
72 Brasil, Tribunal Superior do Trabalho. Orientaçäo jurisprudential n° 223, de 2001, que dispOe que o acordo

individual tácito 6 inválido.
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Instituiçào do! Trabaiho a Tempo Parcial (Medida Provisória n° 2.164-

41/200 1);

Disciplinado em nosso Pais a partir da medida provisória que o instituiu, o trabaiho a

tempo parcial e destinado para o regime de duraçAo de trabaiho limitado ao máximo de 25

horas semanais, com salário proporcional a duração ajustada, como urn paliativo ao

desemprego.

A contratação resulta de acordo direto entre trabaihador e empregador, mas quanto ao

ja contratado sob regime diverse, a alteraçAo visando a duração inferior, so poderâ ocorrer

conforme acordo ou convenção coletiva. (artigo 58-A, parágrafo 2°, CLT).

A lei vedou a prorrogacão da jornada dos trabaihadores sujeitos a esse regime, sob

pena de descaracterizá-lo (artigo 59, paragrafo 4°, CLT) e instituiu urn tratarnento

diferenciado no que tange as férias (artigo 130-A, CLT).

Contrato per Tempo Determinado da Lei n° 9.601 de 1998;

Consagra um dos aspectos dominantes da poiltica trabaihista flexibilizatoria institulda

no Brasil, principalmente, na década de noventa, corn a instituição de urn novo contrato de

termo prefixado; urna vez que se dissocia das hipOteses elencadas no artigo 443, paragrafo 2°

da Consolidação das Leis Trabaihistas - CLT como requisites da pactuação de contratos por

prazo.

Ha, ainda, outras restriçöes a alguns direitos trabaihistas, corno a redução do depOsito

do FGTS para somente dois per cento, contrapondo-se aos oito por cento devidos nos demais

contratos empregaticios; a possibilidade de prorrogacôes sucessivas do contrato dentro do

lapso temporal de dois anos e a flagrante precarizacâo do ernprego nesta rnodalidade de

contrato a terrno, uma vez pie permite, por exernplo, cinqtienta por cento de contrataçOes em

estabelecimentos que tenham cinqUenta empregados vinculados a pactos indeterminados.
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Suspensào do Contrato para Qualificaçao Profissional (artigo 476—A, CLT);

E mais uma modalidade de suspensào do contrato de trabaiho, através do afastarnento

do empregado por meio de negociacão coletiva, expressa aquiescéncia formal do empregado e

efetiva participacão em curse I ou prograrna de qualificaçAo profissional, sem Onus rnateriais

para o obreiro e per certo lapse de tempo, que pode mediar entre dois a cinco meses.

Enfirn, a descentralização e a flexibilizaçào fazem parte de urn cenário cada vez mais

frequente no dia-a-dia das empresas e do mercado de trabaiho brasileiro, necessitando de

adaptacäo das forças poilticas e econôrnicas nesse novo panorama. E assim que a

terceirização se transforma em tim instrurnento de viabilização de relaçOes sociais

triangulares, interdependentes, se traduzindo, tarnbém, come, um processo de reestruturação

produtiva nas empresas.

41
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CAPITULO III

0 PROCESSO DE TERCEI1UZAçAO NO MERCADO DE TRABALHO

3.1 Consideraçöes Iniciajs

Historicamente, o comportarnento empresarial trilhou no sentido de alcançar toda a

cadeia produtiva de determinado setor, visando a obtenção de meihores resultados. Corn esse

objetivo, as empresas, além de seu mister, acoplavam outras atividades paralelas que se

correlacionassern com suas finalidades produtivas.

Significa dizer, exemplificativamente, que, além do produto final desejado, os

empreendedores buscavam produzir a matéria prima daquele produto e as partes que o

cornpunham, corno a embalagem, as vendas, a distribuiçAo e a entrega. Assim, as empresas

englobavarn todas as atividades paralelas e relacionadas ao negócio original, buscando

maiores lucros.

No entanto, a crise mundial do comércio, a revolução nos meios de comunicação e de

transporte e as novas relaçOes instaladas entre os Estados interdependentes geraram efeitos

sobre as atividades produtivas e, em conseqüéncia, sobre os atores sociais. A crise dos novos

tempos levou o setor produtivo a buscar outras alternativas.

Surgiram novos paradigmas de competitividade corn os mercados internacionais e

corn a exigéncia cada vez maior de especializacão e produtividade. Nesse contexto, é que

surge a terceirizacao como uma forma alternativa de gerenciamento empresarial visando ao

aprirnoramento da atividade-flm da empresa.
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Como dito, as novas condiçöes de exigéncia de mercado levaram a urna necessidade

inafastavel de meihoria no desenvolvirnento empresarial, tanto que, o foco da atividade

empresarial passou a ser centfalizado na charnada atividade-firn, de forma a buscar rnaiores

produtividade, qualidade e adequação no desenvolvirnento de sua produção.

Chegou-se a conclusão de que, sob o pi-isma gerencial, o esforço interno para executar

atividades distoantes da finalidade de urna empresa conduzia ao desperdicio de metas e ao

exercicio desqualificado de tais atividades, repercutindo no produto final entregue ao cliente e

provocando o desgaste interno e a perda do foco administrativo.

016-	 1

0 instituto da terceirização se tornou prática corn a tentativa de se atender as

exigéncias do rneio empresarial no firn da década de oitenta, quando as preocupaçöes corn a

evolução tecnologica e o incrernento da qualidade, aléni da busca pela redução de custos,

tornararn-se regra.

Mas, segundo Lyon-Caen, citado por Rosita de Nazaré Sidrirn Nassar 73 , "essas forrnas

de trabaiho, ditas novas, são, frequenternente, ressuscitadas de urn passado secular". E rnais,

a RevoluçAo Industrial, no final do século XVIII e inIcio do século XIX, utilizou

várias fórrnulas ernprestadas do Direito Romano, a conturbação econôrnica conternporânea

redescobre técnicas aplicadas no albor de seculo XIX..)". Afirma, ainda, que "( ...) as forrnas

novas de recrutamento não são novas, rnas as rnesrnas do liberal século XIX."

A defesa da flexibilização, sob a ótica econôrnica, tern centrado seu argurnento na

produtividade, e esta visAo econôrnica tern relação direta corn a terceirização no Direito do

Trabaiho.

A busca pela flexibilização da producão e do trabalho leva ao processo de

externalização das atividades da ernpresa corno urna das forrnas utilizadas para alcançar a

cornpetitividade através da redução de custos, rnorrnente de encargos sociais, e tal prática,

73 NASSAR, Rosita de Nazaré Sidrit. Op. cit. p . 30, nota 37.
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evidencia a dirninuição do quantitativo de empregados e o conseqüente aurnento do nUmero

de colaboradores autônomos e ernpresários fornecedores de mao-de-obra.

Nesse sentido, o setor terciario, ou seja, de serviços, ganhou importância notavel na

economia, superando as atividades de producào prirnária e industrial. Tal desiocarnento fez

germinar o fenômeno da terceirizaçäo, através do qual as ernpresas passaram a delegar a

terceiros a realizaçào de serviços, notadamente daquelas atividades que se afastavam de suas

especialidades, corn o propósito de diminuIrem seus custos e alcançarern major eficiência,

operatividade e cornpetitividade.

'I' No entanto, e válido ressaltar que no piano do Direito estrangeiro, já se vislumbrava

proibiçöes ao fenômeno do marchandage 74, desde 1849, na Franca, sob o argurnento de que o

trabalho, por näo ser uma rnercadoria, jarnais poderia ser intermediado.

0 Direito comparado, nAo raro, repudia a loeação fraudulenta de rnâo-de-obra ate

rnesrno corn sançöes de ordem penal.

A Argentina coibe o marchandage, adrnitindo apenas a locação temporária de

trabaihadores, nos termos do artigo 29 do Decreto 390/76, que dir

( ... )os trabaihadores que sejam contratados pot terceiros corn vista a cede-los a

aw	
empresas, serào considerados empregados diretos de quem se utiliza de sua
prestaçáo. Era caso, qualquer que seja o ato on estipulaçào que para este efeito
acertem, os terceiros contratantes e a empresa para a qual Os traballhadores prestem
on tenham prestado serviço responderào solidariamente pot todas as obrigaçoes
emergentes da relaçào laboral e das que se derivem do regime da previdência
social.(art. 31) Excetuam-se dessa disposição os serviços eventuais que se prestem
por empresas reconhecidas pela autoridade de aplicação, segundo o que se prevé no
art. 100.

IntermediaçAo ilicita de mào-de-obra.
' MARTINS, Sérgio Pinto. Op cit. p. 30, nota 53.

H
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Valentin Carrion 76 lembra que a figura do marchandage é proibida em vários paIses e

ate punida criminalmente pelo Estatuto de Los Trabajadores na Espanha. (art. 43 da Lei

O8/8O)

No Japäo, a terceirização é praticada em larga escala, tendo sido sancionada a Lei do

Trabaihador Subcontratado, que reconhece as figuras deste trabaihador e da empresa de

subcontratação desde 1985, embora exclua dessa modalidade de contrato algumas atividades,

como o transporte portuario e a construçào, estabelecendo sançOes penais para as empresas

que desobedecerem a tal proibicão.

0 inIcio da prática efetiva da terceirização admite grandes divergéncias entre os

doutrinadores, e alguns mencionam que, desde a decada de cinqüenta a meados da década de

noventa, ja se observavam experiéncias terceirizantes.

0 fato e que a contratação de empresas externas a tomadora de serviços para

realizarem certas atividades necessárias ao processo produtivo, já era prática constatada desde

a Segunda Guerra Mundial nos EUA, quando as indüstrias americanas para ganharem major

capacidade produtiva de material bélico, passaram a transferir para terceiros algumas

atividades.

Na decada anterior e na atual vém se proliferando as normas sobre terceirização,

Pr 
incentivando a criaçào e contratação de empresas de prestacão de serviços, que não se limitam

apenas a transferencia de atividades de serviços e apoio, mas estendem ao fomecimento de

itens, antes considerados essenciais do produto principal.

76 CARRION, Valentin. Comentários a consolidação do direito do trabalho. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2002.

p. 289 e 290.
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3.2 Evolução Legislativa e Histórica da Terceirizaçäo no Brasil

Desde a decada de quarenta, algumas figuras de subcontratação de rnâo-de-obra foram

mencionadas na CLT, come, a empreitada e a subempreitada, mas nào tinham a projeção hoje

evidenciada pela terceirização, uma vez que esse fenômeno so adquiriu destaque a partir da

década de sessenta e, ainda assim, sem essa notnenclatura.

Destaque-se, no entanto, que nestes institutos, o objeto da contratação e da

subcontrataçào é a obra, o empreendimento. Por outro lado, as duas espécies de terceirizaçAo

não se colocavam no contexto epigrafado no item anterior. Surge, posteriormente, outra

modalidade de terceirização, suscitada através da locação de servicos, onde o locador é apenas

urn mero interrnediario entre o prestador e o tomador desses serviços. Essa terceirizaçào foi

gerada nos centros capitalistas mais avançados, e logo se fez notar no Brasil, tendo sido alvo

de seguidos diplomas legislativos abertamente destinados a criar ou ampliar sua incidéncia.

Nas ültimas trés decadas, o processo de terceirizaçào acentuou-se multiplicando o

nümero de empresas cujo objeto é a oferta de mao-de-obra, recebendo estImulo expilcito

através do Decreto-lei n. 200, de 25 de fevereiro de 1967, que em seu Capitulo III, artigo 10,

§ 70 estabelece:

para meihor desimeubir-se das tarefas de planejarnento, coordenação, supervisão e
controle, e corn o objetivo de impedir o crescimento desrnensurado da rnáquina
administrativa, a Administraçào procurará desobrigar-se da realização material de
tarefas executivas, recorrendo, sernpre que possivel, a execuçào indireta mediante
contrato, desde que exista, na area, iniciativa privada suficientemente desenvolvida e
capacitada a desempenhar os encargos de execuçào.

BRASIL. Decreto n° 200, de 25 fey 1967.
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Em 1966, os Decretos—lei n o 1.212 en° 1.216, permitiarn aos baneos dispor de serviços

de seguranca prestados por empresas particulares, gerando a prestação de serviços de

segurança bancária. Posteriormente, surgiu a Lei n° 7.102, de 20 de junho de 1983,

regulanientada pelo Decreto no 89.056, de 24 de novembro de 1983, tratando da segurança

dos estabelecimentos financeiros.

Pereebe-se, que no Brasil, a partir da década de setenta, foram introduzidas muitas leis

que rezarn sobre modalidades de contratação terceirizadas, tanto no arnbito da administração

püblica corno das empresas privadas, corno a Lei no 5.64580, de 10 de dezembro de 1970,

1	 referindo-se a contrataçào de serviços de conservaçào, transporte e assemeihados, apenas para

a administraçäo direta e autárquica.

Em 1968, o Decreto n° 62.75681, de 22 de maio de 1968, estabeleceu regras para que

agéncias de colocaçào ou intermediação de rnao-de-obra pudessern flmcionar licitarnente

como fornecedoras de trabaihadores.

A lei no 6.019/74, de trabaiho temporario, tratando especificamente da terceirizacão

através do trabaiho ternporário, surgiu corn o intuito de regularnentar as práticas de

contratação temporária que ja vinham ocorrendo no Pals, talvez tendo corno modelo a Lei n°

72-1, da Franca, que tarnbém trata do trabaiho temporário, uma vez que ambas se
3

asserneiham.

No cenario nacional, já se evidenciavarn focos de implantacão da terceirização ern

diversas ernpresas, sendo a Riocell, empresa produtora de papel e celulose sediada na cidade

de Gualba, no Rio Grande do Sul, considerada uma das vanguardistas, pois seguiu, em 1986,

o critério de terceirizar as suas atividades-meio e concentrar-se na atividade-fim, o que de

BRASIL. Lei no 7.102, de 20 de jun 1983. Regulamentada pelo Decreto no 89.056, de 24 de novembro de

1983. Tratam da segurança nos estabelecimentos financeiros.
SO BRASIL. Lei no 5.645, de 10 dez 1970.
SI BRASIL. Decreto no 62.756, de 22 maio 1968.
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S
certa forma, alguns argumentam, trouxe uma séne de aspectos positivos ao propiciar a criação

de novas micro e pequenas empresas, gerando, por conseguinte, oportunidades de emprego82.

Fato este, combalido pelas estatisticas que demonstram, no caso dessa indtstria em

particular, que, em 1992, o nivel de emprego era de 3.600 funcionários, atualmente é de

1.100, e que, embora, suas prestadoras de serviço absorvam parte desse contingente, elas so

empregam 1.700 pessoas, verificando-se, assim, que se perdeu cerca de 800 empregos83 . Isto

impulsiona a observar que mais pessoas estão fora do sistema produtivo organizado em meio

a uma conjuntura de forte crise estrutural no Pals, e, no piano trabaihista, é geradora de

relaçôes de trabaiho atipicas, que contrastam corn o modelo clássico de relaçào empregaticia.

As reiaçOes de trabaiho atipico, o trabaiho independente e o trabaiho clandestino, em

que estào inseridos o contrato por tempo determinado, o trabalho temporario, o contrato de

urn empregado para varios empregadores, a partilha do emprego, o trabaiho a distancia,

constituem-se formas novas e inéditas de contrato de trabalho e reiaçöes de fato ou contratuais

que, corn roupagem diversa, encontram-se em grande expansão.

Segundo Efren Cordova, citado por Rosita de Nazaré Sidrim Nassar 84, "(...) as

agéncias de trabaiho temporário, as novas formas de subcontrataçao, os ernpréstimos de

trabaihadores entre empresas e !outras reiaçOes trianguiares ( ... )" estão inseridas no grupo que

ele denomina de trabaiho clandestino.

Maria da Conceiçäo Tavares, citada por Ophir Cavaicante JUnior,85 ao cornentar a

progressào do fenôrneno da terciarizaçdo no Brasil, diz que tal fenôrneno decorre do processo

de urbanização dos grandes nücleos popuiacionais, que provoca a diversificação e ampiiacão

do consumo privado e püblico. Dessa forma, o autor supracitado compieta dizendo que o setor

82 Departamento Intersindical de Estatistica e Estudos Socioeconômicos - DJEESE. In:
Junior, Ophir Cavalcante. A terceirização das relaçOes laborais. São Paulo: LTr, 1996. p. 37.

83 Pesquisa realizada pelo DIEESE. SILVA, Ciro Pereira da. A terceirização responsáveL Modernidade e
amodismo. São Paulo: LTr, 1997. p.45.

84 NASSAR, Rosita de Nazard Sicirim. Op. cit. p.30, nota 37.
85 JUNIOR, Ophir Cavalcante. Op. cit.p. 37, nota 82.
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de serviços vent se expandindo, sendo urna das rnaiores fontes de emprego, conforme

inforrnaçöes do DIEESE, qe aponta a terceirização corno urn dos deterrninantes do

crescirnento da participaçäo do setor do serviços na economia.

Mas, terceirização, enquanto tendencia do sisterna neoliberal, traz conseqfléncias para

o centro da relação entre empregado e empregador, pois irnplica na contratação de urna

empresa por outra para o fornecirnento de produto on de serviços, sern que os obreiros

incumbidos de sua producão ou prestaçAo fiquern subordinados a empresa que recebe 0

S

cc:
F-
2-

mc-)I
resultado do trabaiho.

Corn efeito, a interposição de urn terceiro na relação através da terceirização,

doscaracteriza a relação juridico-trabaihista padrão, pondo ern risco todo o rol do direitos

sociais ja conquistados pelos trabaihadores, rnas, corno é urna realidade inafastável, buscarn-

se, na flexibilidade adaptativa, mecanismos do inserçào desse processo no mercado do

trabaiho.

Assirn, se a prernissa é a reduçAo dos custos para o aurnento da produtividade, urna

vez que rnao-de-obra é custo, o elernentar, entào, é reduzir o quadro do pessoal. Contudo, não

é apenas a redução de rnào-de-obra que so ye, pois o fenôrneno é mais terrivel do que o rnero

procedirnento de despedida. 0 desaparecirnento dos postos de trabaiho, que está atingindo

todo o planeta, e capaz de provocar danos ainda rnaioros a saUde fisica e mental do

profissional e a saáde econôiica dos paIses. Nesse caso, não é so o ernprego que desaparece,

mas tarnbém os planos de carreira, tendo corno conseqüência urn processo de desernprego

crônico que se instala, fazendo corn que os trabaihadores rnigrern para o setor informal da

econornia.

A denüncia dos rnaleficios gerados por esta espécie de contrataçäo e feita por Efren

Cordova, rnais urna vez citado por Rosita do Nazaré Sidrirn Nassar86:

16 NASSAR, Rosita do Nazaré Sidrim. Op. cit. p. 30, nota 37.
p
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o desenvoivimento das relaçôes de trabaihos atIpicas pode acarretar conseqüéncias
devastadoras. No piano das reiaçoes individuais de trabaiho, aponta: - a
generaiização do contrato de duração determinada representará urn retorno a
precariedade do emprego caracteristica dos códigos civis e determinará o
enfraquecimento dos princIpios da estabilidade e da integracão da empresa; - a
expansàO do trabaiho a tempo parcial prejudica a relaçao necessária entre duração de
trabaiho e direito as prestaçôes, favorecendo o aparecimento de urn novo tipo de
trabalhadores corn mentalidade e comportamento diferentes: - o desenvoivimento
das agéncias de trabatho temporário poderia tornar dificil a identificação e o
estabelecimento das responsabilidades primária, sohdária on secundária, acarretando
Para 0 trabalhador a perda de certas formas de remuneraçäo indireta e diferida. De
modo geral, agravaria a precariedade das condiçôes de trabaiho No piano das
relaçôes coietivas, a ampliação do trabaiho atipico represents uma negação de seu
meio natural, pois e o ambiente de trabaiho a tempo integral, que pennite o próprio
nascimento e o desenvolvimento cbs relaçoes coletivas. 0 sindicalisrno encontrou
sua razào de ser e de expansão, no meio industrial, caracterizado pela concentração
operária e uma certa uniformização das condiçôes de trabalho.

Atualmente, a terceirização já se firmou no Pals como forma juridicamente admissivel

de estruturação das atividades empresariais. Contudo, sua implantacão e manutenção exige

urn tratarnento especial, mormente no que concerne aos contratos de prestacão de serviços

decorrentes dela.

3.3 Conceito

0 uso da denominação terciarizaçdo decorre do latim terciariu, que provém do

ordinal tertiariu. 0 termo é usädo por alguns doutrinadores que correlacionam o fenOmeno ao

setor terciário, que e o setor de serviços.

Nesse entendimento, Anon Sayão Romita87 sustenta que o termo terceirizar é

inadequado, uma vez que na intennediaçào de mao-de-obra, ou na contrataçâo por uma

empresa, de outra prestadora de serviços, Mo ha que falar em terceiro. Argumentando, ainda,

87 ROMITA, Anon Sayäo. Revista LTr. A tercianização e o direito do trabalho. São Paulo: LTr, 1992. p. 273-

274, v. 56, n°3, mar. 1992.
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que a expressão terciarizaçâo seria mais adequada, pois o fenôrneno da desconcentração

empresarial so encontraria terreno no campo das atividades que nào fossern prirnarias, corno

agricultura, pesca, caça, ou secundarias, como na indUstria, rnas, precipuamente, no setor

terciário, que seria o setor de sei-viços. Em sentido contrário, Sérgio Pinto Martins 88 coloca

que terceirizaçâo nào se restringe ao setor de serviços, " C .. ) podendo ser feita tambérn em

relação a bens e produtos."

A expressào terceirizaçào deriva do latim tertius, referindo-se a pessoa estranha a urna

relaçào entre duas pessoas. Logo, terceirizaçAo constitui urn neologismo oriundo do vocábulo

terceiro. Sérgio Pinto Martins" coloca que tal fenomeno consiste

( ... )na possibilidade de contratar terceiro para a realização de atividades que nao
constituem o objeto principal da empresa. Essa contratação pode envolver tanto a
produçâo de bens, corno de serviços, como ocorre na necessidade de contratação de
servigos de empresa de limpeza, de vigilãncia on ate de serviços temporários.

Bern pondera Jacob Carlos Lima 90 ao dizer que "( ...) deve-se distinguir 'terceirizaçào'

de 'tercerização'..)" (sic), pois, para o autor, "( ...) esta ültima refere-se ao crescimento do

setor de serviços e nada tern a ver cont processo de externalizaçao on terceirização da

producào." Por essa idéia, terceirização, segundo ele, seria a externalização das atividades de

deterrninada empresa através da realizaçao de atividades por outras empresas.

E necessario esciarecer sobre certas expressOes cornumente usadas Para evidenciar

processo de terceirizaçào, pois existe uma serie de técnicas dentro do complexo produtivo que

fazem menção a práticas terceirizantes, corno o termo downsizing, usado nos EUA, indicando

o enxugamento das estruturas, através da reengenharia da empresa e out sourcing, mais

88 MARTINS, Sérgio Pinto. Op cit. p. 19, nota 53.
89 LIMA, Jacob Carlos. As artimanhas da flexibilização. 0 trabalho terceirizado em cooperativas de produçao.

São Paulo: Terceira Margem, 2002. p.23.
90 Idem, ibidem. p. 20, nota 89.
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próxirno ao fenomeno da terceirização, já que irnplica o descarte das atividades-rneio da

empresa, especialmente do setor de serviços.

No rneio administrativo empresarial, usa-se muito o termo desverticalizaçâo,

horizontalizaçâo ou focalizacdo da atividade econômica, pan designar a mesma técnica de

descarte de atividades-meio, s6 que referente a atividades nào rendosas para a empresa.

No ordenarnento franés, o termo soustraitance (subcontratacao) é adotado para se

referir a contratos celebrados corn empresas que se incumbern da realização total ou parcial

das atividades da tornadora de seus serviços. Da mesma forma, no Japào, por rneio dos

dispatched workers, que são êelebrados corn trabalhadores subcontratados, no entanto, não se

vislumbra aqui especificarnente, a intermediação dos contratos por outra empresa, urna vez

que Os trabaihadores são diretamente arregirnentados pelo tomador.

Ha, ainda, outro termo sendo amplamente usado, a quarteirizacào, que diz respeito a

contratação de empresas especialistas em urn determinado rarno de serviços ou de

administração de servicos para gerenciar as empresas terceirizadas e administrar os

fornecedores das terceirizantes.

Já se cogita dizer ate, que corneçou o processo de desterceirizacào, para aqueles que

P	
não obtiverarn êxito em suas empreendidas ao terceirizar, submetendo-se, portanto, a

retomada de suas atividades-meio e outras acessórias.

0 fato é que a terceirização não está definida em lei, rnas é uma estratégia

adrninistrativa, que tern por objetivo organizar a empresa para que ela alcance qualidade total

ern seus produtos e reduçAo de custos, dedicando-se, quase exciusivamente, a sua atividade-

fim, e contratando outras ernpresas, através das quais suas atividades serão complementadas.

Urn dos exemplos mais acintosos de terceirização está no setor da indüstria

automobilistica, que se encarrega apenas da rnontagern dos automóveis, urna vez que todas as

-	 peças são fabricadas por terceiros, que seguem a padronizacão exigida pelas rnontadoras.
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Na opinião de Ismael Marinho Falcão 91 , verifica-se que "a terceirização consiste na

possibilidade de contratação de terceiros para a realização de atividades que não constituem o

objetivo principal da empresa tomadora."

Valentin Carrion 92 informa que terceirizar é "o ato pelo qual a ernpresa produtora,

mediante contrato, entrega a outra empresa certa tarefa (atividades ou serviços não incluldos

nos seus fins sociais) para que esta a realize habitualmente corn ernpregados desta, tendo

como exernplos tipicos, lirnpeza e restaurante".

Ern urn conceito atual, terceirização é a transferéncia da execução do determinadas

atividades empresariais, ate entào realizadas por pessoal próprio, para parceiros idôneos e

especializados.

Consiste numa forma de estruturar o f'uncionarnento de uma empresa repassando a

terceiros especialistas, prestadores de serviços, a responsabilidade pela execução de atividades

nAo integrantes da finalidade da empresa tornadora desses serviços.

Ha a possibilidade de se contratar serviços ternporários ou serviços permanentes

especializados. No prirneiro caso, contrata-se através de ernpresa interposta, no segundo, ha

autonornia da empresa presthdora do serviço para realização de atividades especIficas. De

qualquer forma, entrega-se a terceiro especializado, alheio aos quadros da empresa, parte

acessória da atividade ernpresarial, buscando reduçào de custos, aprirnorarnento de sua

atividade-fim e, conseqiienternente, aumento do lucro.

3.4 Alguns Contratos afins a Terceirizaçâo

A terceirizaçâo pode ser evidenciada através de diversos contratos, sejam de natureza

civil ou cornercial, como a empreitada, a subernpreiada, a locaçao de serviços e a parceria,

OW
FALCAO, Ismael Marütho. A terccirizaçAo no direito do trabaiho. São Paulo: Edipro, 1997. p. 30.
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regulados pelo Direito Civil, e pelo Direito Cornercial, o contrato de fornecirnento, a

concessão mercantil, o consórcio, dentre outros, que conjugados entre si, trazem a soluçào de

problemas aventados, por ocasião de contratos de terceirização de determinadas atividades.

3.4.1 No Direito Civil: empreitada, subempreitada, locação de serviços e

mandato

Para Mauricio Godinhb Delgado 93 , afora a presenca de figuras como a empreitada e a

subempreitada previstas na CLT (artigo 455), englobando, tambem, a pequena empreitada

prevista no artigo 652, a, III, CLT, "( ...) o fenômeno é relativamente novo no Direito do

Trabalho do pals".

Mas, a terceirização iode se utilizar de diversos instrumentos legais de contratação

regulados pelo Direito Civil, Cornercial e do Trabaiho, alguns desses instituidos antes mesmo

do sistema terceirizante adquirir as proporçöes alcançadas. Como por exernplo, a empreitada,

que segundo M. I. Carvalho de Mendonça, citado por Silvio Rodrigues 94, é "( ... ) a Iocação de

urn trabalho total on em grosso, que o locador executa por si ou por terceiros, por urn preco

determinado ( ... )", é uma espécie do género locação de serviços on locatio operarum e, que,

no direito romano, foi conhecida como locatio conductio opens, corno sendo a contrataçAo de

obra pronta, na qua! seu executor realiza o serviço como trabalhador autônomo sern qualquer

vInculo de subordinação hierárquica em relação ao dono da obra.

Mas a empreitada se distingue da locaçao de serviços, porque nesta, o objeto do

contrato é apenas a atividade do locador, levando-se em consideraçào seu esforço fisico on

intelectual, enquanto naquela, é a obra em si; na locaçAo, o beneficiado pelos serviços assume

92 CARRION, Valentin. Op. cit. p. 290, nota 76.
DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. 2. ed. São Paulo: LTr, 2003. p. 425.
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Os riscos do empreendirnento e subordina o prestador a sua direçâo; na empreitada, ao

contrário, quern assume os riscos é o empreiteiro, que nào está subordinado ao dono da obra.

Silvio Rodrigues 95 conceitua empreitada como o contrato através do qual "( ...) o

empreiteiro se comprornete a executar determinada obra, pessoalmentre on por meio de

terceiros, em troca de certa remuneraçào fixa a ser paga pelo outro contraente - dono da obra,

de acordo corn instruçôes deste e sern relação de subordinaçao..)".

Portanto, a ernpreitada tern corno principais caracteristicas: a inexisténcia de

subordinaçào jurIdica entre o ërnpreiteiro e o dono da obra; a fixação de urn preço de acordo

corn o trabaiho a ser realizado; a obtenção de urn resultado efetivo, que seria a obra em si, e a

incurnbéncia ao ernpreiteiro da direçao e da fiscalizaçAo, respondendo, inclusive, pela

execução da obra.

Na subernpreitada, o empreiteiro contrata outras pessoas para executar pafies ou ate

mesrno toda a obra avençada, repassando an subempreiteiro, a responsabilidade pela

contratação do pessoal que ira realizar a obra, e ficando a cargo deste a fiscalização, direçào e

W o assalariarnento dos contratados.

Ha, por fim, entre a modalidade de contrato de locação e o de ernpreitada, urna grande

sernelhança, pois em ambos ocorre a prestação pessoal de serviços em favor de outrem,

ernbora em nenhum deles o critério intuitu personae seja regra geral, mas cornpreende-se

doutrinariamente que " ( ... ) prestacâo de serviços seria a Iocação de serviços em sentido

estrito( ...)", "( ...)alérn do que na prestacäo de serviços não se tem corno fim a obra como na

empreitada( ...)".96

A figura da locaçâo de serviços distanciou-se do Direito do Trabaiho pela evolução da

autonornia que esse rarno adquiriu, afastando o instituto eminentemente civilista do contrato

lx

Cx)

L,oI

RODRIGUES, Silvio. Direito civil. Dos contratos e das declaraçôes unilaterais da vontade. São Paulo:
Saraiva, 2002. p. 243.
Idem, ibidem. p. 242, nota 94.It
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4-
de trabaiho, principalmente, em virtude dos requisitos essencias da relação ernpregatIcia corno

a subordinaçào e a pessoalidade ausentes na locação de serviços de Indole civil, que

normalmente se da corn profissionais autônornos. Ontologicarnente, não ha diferenças entre o

contrato ernpregatIcio e a prestação de serviços, pois esses contratos, apenas, são regulados

ern ramos distintos do Direito.

No entanto, já que o contrato de prestacão de serviços é aquele em que urn contratado

ou prestador de serviços se cornprornete a realizar determinada tarefa ern beneficio do

contratante ou tornador de serviços, rnediante o pagarnento de remuneração e sern

subordinação, ele surge come urn contrato rnais adequado e presente nas estruturas

organizacionais atuais, inclusive, porque consiste ern urn contrato tipicarnente adequado as

situaçOes impostas pela terceirizaçAo, por exernplo.

O contrato de prestação de serviços se adapta aos rnais diversos tipos de atividades,

continuadas e eventuais, essenciais ou supérfluas a organização, corn rnaior ou rnenor carga

técnica requerida, de contratos de Iirnpeza a contratos de consultoria. 0 importante passa a ser

bem estipular tais contratos, evitando dissuasOes fraudulentas e equivocadas, corno ern

algumas situaçôes, ern que o trabalhador está inserido na atividade principal da ernpresa na

condiçao de autönomo, existindo subordinação, a jurisprudéncia considera configurada a

relação de emprego.

Urn outro tipo contratual aparece subrnerso a tantas relaçôes jurIdicas decorrentes da

terceirização, qual seja, o de mandato. Segundo o artigo 653 do CC97 : "Opera-se o rnandato,

quando alguérn recebe de outrem poderes para, em seu norne, praticar atos ou adrninistrar

interesses", sendo a procuracão o instrurnento do rnandato.

o rnandato surge corno institute presente nas estruturas terceirizadas, na rnedida em

que podem ocorrer questOes pertinentes ao objeto contratado, rnas os empresários e

+	
96 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil. Contratos em espécie e responsabilidade civil. São Paulo: Atlas,

2001.
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executivos das empresas foniecedoras Mo estào presentes em tempo integral na execuçAo

desses serviços no ãmbito da empresa tomadora. Nessas circunstâncias, recorre-se ao

mandatário, para representar o prestador de serviços perante Os seus tomadores.

A providéncia de nomear mandatário, em que pese a possibilidade jurIdica de

constituir-se tacitamente, ha de ser cautelosamente escrita, sob pena de risco de configuração

de subordinaçAo direta entre a representante e a empresa tomadora de serviços ou mesmo a

fornecedora, implicando decorréncias judiciais trabaihistas dal provenientes.

Para Silvio de Salvo Venosa98 a circunstancia de o mandatário receber poderes para

agir em nome de outrem, ou seja, a idéia de representacão, mais do que qualquer outra,

distingue a contrato de niandato dos outros contratos, principahnente do de locação de

serviços, vista que, ele se destina a realização de atos jurIdicos, enquanto a locaçâo contém,

preponderantemente, atos materiais, embora, nada impeca que atos materiais, também, façam

pane das atribuiçoes conferidas ao niandatário.

Nesse sentido, Mo ha que se conflindir mandatário com empregado, próprio ou de

terceiro, pois a existéncia de representação per si, seria suficiente para caracterizar o mandato,

embora existam algumas situaçOes em que não ha representação. DaI, o critério de

subordinaçào poderia lampejar a relaçäo como empregatIcia ou Mo, ate porque a mandato "é

contrato preparatório, servindo sempre para a prática de outro negócio jurIdico unilateral ou

bilateral"".

Enfim, o mandato, que e a contrato que depende do acordo de vontade de ambas as

panes, e Mo apenas do outorgante mandante, por vezes, faz-se presente nas relaçOes

terceirizadas. Para se evitar a caracterização de uma relação de emprego em decorréncia da

subordinação, as prestadores de serviços participam do desempenho das atividades acordadas

no contrato cont o tomador de serviços, através de representante legal - mandatário.

BRASIL, Codigo Civil do. Lei n° 10.406, de 10 jan 2002.
VENOSA, Silvio Salvo. Op cit. p. 233, nota 96.
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3.4.2 No Direito Comercial: representação comercial, concessào mercantil e

franquia

No Direito Cornercial, vislumbra-se uma estreita sernelhança entre a representacão

comecial autOnorna disciplinada pela Lei no 4.886/65100, incorporada no novo Código Civil,

sob o epIteto de agéncia e disribuiçào ( artigos 710 a 721, CC) e a terceirização, urna vez que

naquela o trabalhador e o representante cornercial corno sendo urn interrnediário, que,

rnediante o recebirnento de femuneraçào, age em norne, sob a orientaçäo e por conta da

empresa representada, não sendo atingido pelos negócios que agencia.

E uma forma de tereeirização da economia cont reflexos nas relaçOes trabaihistas, urna

vez que cria postos de trabaiho, corn o propósito de dirninuição de custos pelas ernpresas, rnas

é preciso distinguir a figura da representacão cornercial, da relação de ernprego do trabaihador

subordinado. 0 representante comercial e trabaihador autônorno, corn ampla liberdade de

condução de sua atividade. Nesse mesmo sentido, orienta Mauricio Godinho Delgado'°' "C..)

o elernento autonornia, em contraponto an elernento subordinaçâo inerente ao contrato de

trabaiho", é a primeira diferença entre o contrato rnercantil e o tipo legal dos artigos 2° e 30,

caput e 442 da CLT. A segunda diferença apontada pelo autor é a impessoalidade, pois é

rnuito cornum a fungibilidade da figura pessoal do representante comercial.

Outro instituto cornercial afeito a terceirizaçào é o da concessào rnercantil, como um

tIpico contrato de distribuiçAo de produtos, onde o contratado adquire hens do fabricante para

revender an püblico consurnidór. Dessa forma, a indUstria deixa de comercializar diretamente

seus produtos, atendo-se apenas a sua atividade-firn.

VENOSA, Silvio Salvo.Op. cit. p. 234, nota 96.
100 BRASIL. Lei no 4.886, de 9 dez 1965. Alterada pela Lei no 8.420/92. Dispôem sobre a representaçAo

coinercial.
101 DELGADO, MaurIcio Godinho. Op. cit. p. 591, nota 93.



Esse contrato nào deixa de ser uma forma de terceirização, uma vez que as montadoras

de veiculos, por exemplo, nào comercializam diretamente seus produtos, autorizam a terceiros

o uso da marca, sua concessão para que as ajudem a vendé-los, através de contratos de adesAo.

Mais uma prática comercial muito comum de terceirizaçào e o franchising, pela qual

franqueador e franqueado mantém uma relação comercial onde aquele cede a este "( ...) o

direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exciusiva ou semi-

exciusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, tambem o direito de uso de tecnologia de

implantacão e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo

franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, scm que, no entanto, fique

caracterizado o vInculo ernpregaticio", segundo o artigo 2° da Lei n° 8.955/94102, que

regulamenta a atividade.

Verifica-se que ofranchising e uma forma de terceirizaçào, porque terceiros passam a

prestar serviços, que antes eram prestados pelo próprio terceirizante, através da franquia, corn

a concessão de uso determinada marca pelo franqueado.

0 critério de desconcentração de atividade produtiva traz consigo o implemento da

terceinzação, pot esse motivo algumas figuras inseridas em outros ramos do Direito se

assemeiham ao sistema terceirizante de mão-de-obra.

V	 0 importante é frisar que existem muitos institutos dentro do próprio Direito do

Trabaiho como em outros ramos jurIdicos ligados a terceirizaçào. Essa proximidade nào

enuncia apenas a questão da terciarizaçâo'03 da economia, a chamada verticalizaçdo

produtiva, mas, como diz Carlos Reynoso Castillo, citado por Ophir Cavalcante JUnior104,

dernonstra o que vem ocorrendo no cenário jurIdico-social, ja ha algum tempo, o "C..)

redescubrimiento del derecho comUn como fuente originaria reguladora de las relacionaes

fr.	 102 BRASIL. Lei no 8.955, de 15 dez 1994. DispOe sobre o contrato de franquia comercial.
Fenômeno de desconcentraçào empresarial.

104 Junior, Ophir Cavalcante. Op. cit. p. 44, 45, nota 82.

'IL)
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-4.
sociales entre las cuales se encuentran las relaciones de trabajador-empleador, historicamente

negada por derecho del trabajo."

3.5 Referéncias Legais no Brasil sobre o Sistema de Terceirizaçäo

0 processo de terceirizaçAo ganhou dirnensoes amplas no mercado de trabaiho

brasileiro, tendo se desenvolvido sem o cuidado normative por parte do legislador pátrio, o

que contribuiu para urn descompasso entre a fragil regulacão e as práticas, de forma que a

jurisprudéncia buscou implementar uma sistemática capaz de atender a evoluçAo desse

fenorneno.

Desse modo, algumas referéncias legais foram se amoldando a singularidade do

processo que os novos fatos sociais introduzirarn vertiginosarnente, encontrando-se no

segmento estatal as prirneiras experiéncias legiferantes.

3.5.1 Decreto-lei n 200/67 e Let n° 5.645/70

Corn a reforma administrativa implementada na decada de sessenta, no arnbito das

entidades estatais da UniAo, surgiram dois diplomas legais que visavarn estirnular urn

processo de descentralização administrativa, corn a prática de contrataçôes de empresas

privadas para execução de serviços rnerarnente executivos ou operacionais.

Em pi-incipio, o Decreto-lei n° 200/67 dispunha de forma irnplicita urna induçào legal

A terceirização no fimbito da adrninistraçào pUblica, uma vez que propugnava a possibilidade

de contrataçöes de empresas que realizassern tarefas rneramente instrurnentais, atendendo aos

P

principios de descentralizaçAo e legalidade pela adrninistração.

- .	 Assirn rezava tal diploma:
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Para desincumbir-se das tarefas de planejarnento, coordenação, supervisão e controle
corn o objetivo de impedir o crescimento desmesurado das máquina administrativa,
a Adrninistraçào procurará desobrigar-se da realizaçâo material de tarefas
executivas, recorrendo. Sempre que possivel, a execução indireta, mediante contrato,
desde que exista, na area, iniciativa privada suficienternente desenvolvida e
capacitada a desempenhar os encargos de execuçào (artigo 10, parágrafo 70, Dec.-
Lei n° 200/67)

Mais taMe, a Lei no 5.645/70 trouxe urn elenco exemplificativo de serviços executivos

que estariam sujeitos a terceirizaçào de atividades-meio instrumentais pelo Estado, corno

atividades realacionadas corn transporte, conservação, custódia, operacào de elvadores,

limpeza e outras asserneihadas.

Conforme o artigo 30 !da lei citada "( ...) as atividades relacionadas corn transporte,

conservaçäo, custódia, operação de elevadores, lirnpeza e outras assernelhadas serAo, de

preferencia, objeto de execuçâo mediante contrato, de acordo corn o artigo 10, paragrafo 70,

do Decreto-Lei n° 200/67".

E de se observar que mesmo a entidade estatal buscando descentralização de suas

atividades, restringiu a terceirizaçAo no âmbito püblico as atividades de apoio, uma vez que

ainda não existem diplomas que façam referéncia a possibilidade de terceirizaçAo de

atividades-fim desses entes tomadores de serviço.

J De outra forrna, pode-se evidenciar que no segmento trabaihista privado a

normatizaçäo da sisternática terceirizante nAo acompanhou a evolução desta, deixando

margens para muitas contro$rsias. Tal regulacão ocorreu inicialmente através de dois

modelos restritos de contratação, quais sejam: Leis n o 6.019/74 e no 7.102/83.

4
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3.5.2 Leis n° 6.019/74 e n 7.102/83

No fimbito privado, a introdução de diplomas de contrataçöes de empresas para

execução de serviços através da terceirização produziu uma inflexäo no ordenamento

frabaihista pátrio, ao combalir a figura da bilateralidade no contrato de trabalho, como uma

das precipuas caracterIsticas na relação empregatIcia.

As leis n° 6.019/74 e n° 7.102/83 foram modelos que apenas introduzirarn certa

regulação normativa no ambito das empresas privadas interessadas em terceirizar alguns

0 serviços, mas a expansâo do processo nAo se restringiu as hipóteses aventadas por estas leis,

seja na terceirizaçào provisória, através do contrato temporário, seja na permanente, através

da contrataçäo de categoria especIflca como dos vigilantes.

3.5.2.1 Lei no 6.019/74

A terceirizaçAo, através , da lei n° 6.019/74, fez gerar a trilateralidade da contratação na

seara trabalhista, criando urna relação entre a empresa terceirizante ou de trabalho temporário

- ETT, o trabaihador temporário e a empresa tomadora de serviços ou cliente - ETS.

0 vinculo juridico de natureza empregatIcia entre o trabalhador temporário e a

empresa de trabaiho ternporario (fomecedora de mao-de-obra) adquire feiçOes especiais, não

se conftindindo corn a flgura do trabalhador contratado por prazo determinado, pois este

mantérn vinculo direto corn seu empregador numa relaçào de natureza provisória, rnas

classicamente bilateral.

Ao passo que o trabalhador temporario submete-se a regéncia da lei de trabalho

temporário não mantendo vinculo corn a empresa tomadora de serviços, que apenas o contrata

4
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através de empresa interposta e que, por sua vez, so estabelece corn a prestadora rnero

contrato de natureza civil ou cornercial.

3.5.2.1.1 Trabaihador temporário e empresa de trabaiho temporário

Define-se o contrato temporário como sendo " C ..) aquele prestado por pessoa fisica a

uma empresa, para atender a necessidade transitOria de substituiçao de pessoal regular e

permanente ou acréscimo extraordinário de serviços". (artigo 2°, Lei n° 6.019/74).

Por outro lado, a empresa de trabaiho temporário e aquela ernpresa "( .••) pessoa fisica

ou jurIdica urbana, cuja atividade consiste em colocar a disposicäo de outras empresas,

temporariamente, trabaihadores, devidamente qualificados, por elas remunerados e

assistidos." (artigo 40, Lei n° 6.019/74).

Enfim, o trabaihador contratado sob a modalidade temporária está juridicamente

vinculado a uma empresa de trabaiho temporário, embora preste serviços para outra empresa-

cliente, para fazer jus a necessidade transitória de substituiçào de pessoal regular e

permanente ou a acréscimo extraordinário dos serviços desta.

3.5.2.1.2 Situaçoes legais de contratação temporária

A Lei n° 6.019/74 dispöe sobre as circunstãncias que autorizam as contrataç6es de

trabaihadores, temporariamente, quais sejam:

a) para atender a necessidades transitórias de substituiçào de pessoal regular e

permanente da empresa tomadora de serviços - diz respeito a situaçöes de substituiçào de

empregados pennanentes da empresa por ocasião do afastamento provisOrio destes, por

motivo de férias, licença-maternidade e outras situaçöes;



b) para atender a necessidades resultantes de acréseimo extraordinário de serviços

na empresa tomadora, ou seja, o aumento de producão ou de serviços em virtude de alguma

situação excepcional, per exemplo, em épocas festivas. Ressalte-se que, retomando a empresa

o seu ritmo normal de trabaiho, esgotar-se-ia a condição prevista para a contratação.

No mesmo diapasào, a Instruçào Normativa no 9105, de 8 de novembro de 1991, do

Ministério do Trabaiho e Emprego, publicada no Diário Oficial da União em 14 de novembro

de 1991, estabelece, no artigo 1°, e incisos I e II, que o trabaiho temporário so se caracteriza

come, tal, quando destinado a•atender a uma necessidade transitOria das empresas tomadoras,

decorrente do afastamento ou impedimento de um empregado permanente ou em virtude de

acréscimo extraordinário de serviços da empresa.

E importante dizer que essas condiçOes retringem a contratação através da Lei em tela,

embora nAo se distanciem das hipOteses que viabilizam as contrataçôes provisórias previstas

para os contratos de prazo certo, elencadas no artigo 443 da CLT, uma vez que se dedicam a

enumeraçAo de situaçôes de caráter transitório que justificam tais modalidades de contratação,

no entanto, corn especificag6es prOprias.

Além disso, vale considerar, que pela redação da referente lei, menciona-se mais uma

limitaçao a figura do trabaihador temporário ao se falar em trabaihadores devidainente

especializados, artigo 4°, corroborando com o que reza o Regulamento normativo instituldo

pelo Decreto n° 73.841/74b06, quando, em seu artigo 2°, utiliza a expressão pessoal

especializado, dando énfase a intenção do legislador em prover de um caráter

excepcionalissimo as contrataçöes temporárias de trabaihadores. A jurisprudéncia se

posiciona controvertidamente a essas contrataçôes, considerando, apenas, que as referidas

105 BRASIL, Ministérlo do Trabaiho e Emprego. InstruçAo normativa n° 9, de  nov 1991. Publicada no Diário
Oficial cia Uniào em 14 de novembro de 1991. DispOe sobre as condiçOes para o trabaiho temporario.

106 BRASIL. Ministério do Trabaiho e Emprego. Decreto n° 73.841, de 13 mar 1974. Regulamenta a Lei n°
6.019/74 e dá outras providéncias.
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expressOes Sc destinarn a esciarecer que o trabaihador ternporario deverá atender unicamente

As qualificacöes e especificacôes inerentes a função para a qual foi contratado.

3.5.2.1.3 Formalidades e consideraçöes sobre a lei de trabaiho temporário

A contratação, através da lei em analise, distingue-se da modalidade clássica de

contratação numa relação empregatIcia e, por esse motivo, está inserida nas hipoteses de

contratos de prazo certo, entretanto, corn especificaçOes que !hes são inerentes.

Segundo o artigo 26 do Decreto no 73.841/74, para a prestacão de serviço ternporário é

indispensável a celebração de eontrato escrito entre as ernpresas fomecedoras c as ernpresas

tornadoras de trabaiho temporário, dde devendo constar expressamente o rnotivo justificador

da dernanda de trabaiho temporario e a modalidade de rernuneração da prestacão de serviço,

onde estejam clararnente discriminadas as parcelas relativas a salários e encargos sociais.

Dessa forma, embora o artigo 442 da CLT preveja que os contratos de trabaiho podem

ser tácitos ou expressos, verbais ou por escrito, em se tratando de contrato temporário e,

portanto, excepcional, a forrnalidade pelo contrato escrito é irnprescindive!, tanto entre o

trabaihador temporário e a empresa de trabaiho tcmporário, quanto entre esta c a empresa-

cliente, porque, no contrato, deve-se justificar as circunstâncias pclas quais está sendo

celebrado o contrato.

0 eontrato ternporário per apresentar prazo determinado, sujeita-se, ainda, a fixação de

urn perlodo não superior a trés meses, que pode ser prorrogado per igual perlodo em

conformidade corn autorização conferida pelo órgão local do Ministério do Trabaiho e

Emprego, conforme previsto no artigo 10 da Lei.

Dcstarte, a inobservãncia desses requisitos formais permite quc a contrataçAo se

I

transmute para urn contrato de prazo indeterrninado, perfazendo-se o vInculo dirctamente e
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sob o perfil clássico, entre a empresa tomadora de serviços e o trabaihador temporário, ou

mesmo, descaracterizando-se o contrato temporario em face da própria empresa de trabaiho

temporário, originalmente enipregadora.

3.5.2.1.4 Direitos dos trabaihadores temporários

0 rol de direitos assegurados a esses trabaihadores foi se ampliando, ao longo dos

anos, através de uma construção jurisprudencial e doutrinaria, de modo a viabilizar um

-	 tratamento jurIdico mais geral e eqUitativo, como o admitido no Direito do Trabaiho pan a

categoria de trabaihadores subordinados.

Dentre os direitos previstos na Lei, que forarn sendo adotados para os trabaihadores

temporarios através dajurisprudéncia e da doutrina, estão:

1. remuneraçAo equivalente a percebida pelos empregados da mesma categoria da

empresa tornadora de serviços, segundo o artigo 12, a, da Lei 6.019/74;

2. jomada regular diana de acordo corn o que for determinado para o segmento em que

atuará o trabaihador temporário;

3. adicional de horas extras de cinqüenta por cento (50 %), em face do disposto no artigo
V.

70, XVI, da Constituição Federal de 1988, on percentual mais elevado previsto para o

segmento de prestação do serviço;

4. férias proporcionais dé 1/12 por més de serviço ou fração igual ou superior a quinze

dias, inclusive acrescidas do terço constitucional de férias, eonforme Enunciado no

/ 328 107 do TST, salvo nos casos de dispensa porjusta causa ou pedido de demissào;

5. repouso sernanal remunerado, também em atendimento ao critério isonômico descrito

no artigo 12 da Lei em questão;



6. adicional por trabaiho noturno que, embora não esteja taxativarnente tratado na Lei,

por força do critério isonômico ja mencionado, e devido no percentual de vinte por

cento (20%), caso no haja percentual superior previsto para a categoria em que se

insere o trabaihador;

7. indenização por dispensa antecipada e sem justa causa correspondente a 1/12 do

salário por més de serviço. Parcela esta, especialmente institulda pela Lei n° 6.019/74;

8. seguro contra acidente de trabaiho;

9. previdencia social;

10. assinatura na Carteira de Trabaiho e Previdencia Social - CTPS;

11. garantia do vale-transorte;

12. direito ao FGTS, que é perfeitarnente compatIvel corn a indenização por dispensa sern

justa causa prevista na Lei no 6.019/74, conforrne Enunciado n° 125108 do TST;

A despeito da figura do trabalhador temporario ter sido criada sob um caráter

discriminatório, corn direitos estritamente arrolados na lei especIfica, todo o esforço

hermenêutico que foi sendo construIdo com o propósito de rnitigar esse descompasso,

principalmente a partir do preceito isonômico do artigo 12, a, da Lei em apreco, assegurou a

esse trabalhador além dos dfreitos já descritos, a percepcAo do 13° salário, dos adicionais de

insalubridade ou periculosidade, a par de outras parcelas de cunho salarial.

3.5.2.2 Lei no 7.102/83

Inicialmente, a atividade terceirizada, proposta pela lei n° 7.102/83 e regulamentada

pelo Decreto n° 89.056, de 24 de novembro de 1983, lirnitava-se ao segmento bancário da

°' BRASJL. Tribunal Superior do Trabaiho. Enunciado n° 328/ TST. Dispôe sobre o acréscimo de 1/3 no
pagarnento das férias.

108 BRASIL. Tribunal Superior do Trabaiho. Enunciado n° 125/TST. DispOe sobre a rescisào antecipada nos
contratos per prazo certo.
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economia. Mais tarde, as modificaçOes, implernentadas pela Lei n° 8.863/94, ampliaram o

ambito de atuação dos trabaihadores regidos por ela, estendendo-se, inclusive, a vigilancia

patrimonial de qualquer instituição e estabelecirnento püblico e privado, ate mesmo, a

seguranca de pessoas fisicas, ! ao transporte ou a garantia de transporte de qualquer tipo de

carga, segundo o artigo 10, e paragrafos, da Lei n° 7.102/ 83, corn as modificaçôes da Lei n°

8.863/94.

0 Enunciado n° 257/TST, 109 editado pela Resolução adrninistrativa n o 5/86, conferiu o

earáter terceirizado aos contratos corn empresas de vigilancia, apresentando a seguinte

redação "o vigilante, contrat ado diretarnente por banco ou por intermédio de empresas

especializadas não é bancario". Verifica-se, portanto, que a orientação do Enunciado é

coerente corn a Lei n° 7.102/83, pois trazem a tona a hipótese de terceirizaçäo de serviços de

vigilância e transporte de valores, prevendo, outrossirn, a falta de vinculo corn a agéncia

bancária, dos prestadores desses serviços, urna vez que o vigilante não e considerado

bancário.

3.5.2.3 Lei n° 8.036/90 (FGTS)

A Lei n° 8.036/90 envolveu-se corn o processo de terceirizaçäo porque inseriu nas

conceituaçOes das figuras de ernpregador e de ernpregado da relaçào bilateral, o conceito da

relação trilateral criado corn a terceirização, distinto da relaçao padrào, mas rnerecedor de

atençâo, corno previu, em seu artigo 15, paragrafo 1°, que o empregador seria a pessoa fisica

ou jurIdica

' 09 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Enunciado no 257. Dispöe sobre a nào caracterização de bancário
pelo vigilante.
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"C .. ) que admitir trabaihadores a seu serviço, bern assim aquele que, regido por

legislaçào especial, encontrar-se nessa condição Cu figurar como fomecedor on

tomador de rnào-de-obra, independenternente da responsabilidade solidária c/Cu

subsidiária a que eventualmente venha obrigar-se".

Oportuno observar que o legislador usou a expressão empregador extensiva ate

mesmo ao tomador de serviços, embora nao o seja técnica e juridicamente, o que demonstra a

dificuldade de assimilaçAo do instituto na ordem juridica.

No que diz respeito a figura do trabaihador, a lei explica, no mesmo artigo, que

"considera-se trabaihador toda pessoa fisica que prestar serviços a empregador, a locador ou

tomador de mão-de-obra, excluidos os eventuais, os autônomos e os servidores pñblicos civis

ou militates sujeitos a regime próprio".

3.5.2.4 Lei no 8.949/94 (Cooperativas)

No Brasil, as cooperativas surgiram desde 1907, corn a Lei n° 1.637, mais tarde

regulamentada pelo Decreto n° 22.239, de 19 de dezembro de 1932, que so foi revogado em

1966 pelo Decreto-lei O 59110:

A Lei n° 8.949/94 instituiu as cooperativas, acrescentando o parágrafo ünico ao artigo

442 da CLT, que trouxe uma hipótese de exclusao de vInculo empregatIcio no contexto de

uma relação de prestacäo de trabaiho, através das cooperativas de mao-de-obra.

Entretanto, alguns critérios são levantados para afastar por cornpleto a natureza

empregatIcia da prestacão laboral efetivamente prestada pelos associados a terceiros, dentre

os quais está a observãncia ao principio da dupla qualidade, cuja fiinção e informar que a

"° MARTINS, Sérgio Pinto. Op. cit. p. 84, nota 53.

1
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pessoa fihiada, alérn de ser cooperado, tern que auferir vantagern como cliente da cooperativa

a que está vinculado.

Como corolário desse principio, ressalta-se o princIpio da retribuiçdo pessoal

dferenciada, que permite ao cooperado obter urna retribuição pessoal, transcendente ao

patamar que teria, caso estivesse destituldo da protecão cooperativista.

Nota-se, portanto, què as cooperativas de mao-de-obra introduziram urna espécie

diferenciada de terceirização no universo juridico, pois expressa a prática terceirizante de

auséncia de vinculação ernpregatIcia entre tornador de serviços e cooperado intermediado por

suas respectivas entidades, rnas corn caracteristicas próprias. E, intlubitaveirnente,

caracterizar-se-ia como relaçAo ernpregatIcia, caso se desse sob rneio fraudulento, ou seja, em

o devido respeito ao comando da construção normativa.

Para frustrar as práticas fraudulentas e muito constantes no âmbito das cooperativas, o

Ministério do Trabaiho e Ernprego tentou disciplinar a fiscalizaçào do trabaiho na empresa

tornadora de serviço de cooperativa, através da Portaria GM/MTE n° 925/95111, conferindo

competéncia aos fiscais ern procederern "( ...) levantarnento fisico, objetivando detectar

existéncia de relação de ernprego entre empresa tornadora e cooperados, conforme os

requisitos enunciados no artigU 30 da CLI". (artigo 1, da Portaria n° 925/MTE)

3.5.2.5 Instruçôes normativas no 07/90 e no 03/97 do Ministério do Trabaiho

e Emprego - MTE

0 Ministério do Trabaiho e Emprego muito preocupado corn as constantes ocorréncias

de fraude envolvendo terceirizaçào, editou a Instrução normativa n° 7, de 21 de fevereiro de

" BRASIL. Ministério do Trabaiho e Emprego. Portaria n° 925, de 28 set 1995. Dispöe sobre as contrataçöes
terceirizadas corn cooperativas.

W,
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1990, revogada pela de no 3, de 29 de agosto de 1997112, que por sua vez, trata da flscalização

do trabaiho nas empresas de prestação de serviços a terceiros e empresas de trabalho

temporario, conceituando, inclusive, essas empresas como sendo a "( ...) pessoa jurIdica de

direito privado, de natureza comercial, legalmente constitulda, que se destina a realizar

determinado e especifico serviço a outra empresa, fora do ambito das atividades-fim e

normais para que se constituiu esta ültima".

A Instrução traz, ainda, algumas observaçOes sobre a realização da terceirização, como

a que autoriza a prestação de atividades pela contratada, no ãmbito da própria empresa

tomadora e nAo apenas externamente, sem que isso caracterize relaçAo de emprego.

A fiscalização trabaihista considera que ha vInculo de emprego entre trabalhador e

tomadora de servicos, se a atividade da contratante fizer parte das atividades essenciais da

empresa tomadora, acarretando a lavratura do auto de infraçao por parte do fiscal do trabalho,

quanto a falta de anotaçào na Carteira de Trabaiho e Previdéncia Social - CTPS.

Recomenda, ainda, a quem contrata empresa terceirizada, que proceda a flscalizaçao,

certificando-se de que a atividade do terceirizado e regular, que os empregados por ela

contratados tern registros e são devidamente pagos, condicionando o pagarnento a

comprovacão pela empresa prestadora de todos os recolhimentos devidos.

3.5.2.6 Lei n° 8.666/93 (Licitaçôes e Contratos)

E a Lei que institui normas para licitaçOes e contratos" 3 da Administração Páblica,

permitindo, através de execução indireta, a reahzação de obras e a prestacão de serviços por

terceiros. Em seu artigo 10 .estabelece que "as obras e serviços poderao ser executados nas

112 BRASIL. Ministério do Trabaiho e Emprego. Instrução normativa if?, de 21 fey 1990. Revogada pela
InstruçAo normativa n° 3, de 29 ago 1997 Tratam da fiscalização do trabaiho nas emprcsas de prestação de
serviços a terceiros e empresas de trabaiho temporário.

-I
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seguintes formas: I - execução direta; II - execução indireta, nos seguintes regimes: a)

empreitada por preço global; b) empreitada por preco unitário; c) (vetado); d) tarefa; e)

empreitada integral.' (redação dada pela Lei no 8.883/94114).

0 artigo 13 da Lei de Lieitaçöes püblicas admite, ainda, a prestacão de serviços

técnicos profissionais especializados, prevendo que "a empresa de prestacão de serviços

'técnicos especializados que apresente relaçào de integrantes do seu corpo técnico em

procedimento licitatório ou como elernento de justificacào de dispensa ou inexigibilidade de

licitação ficará obrigada a garantir que os referidos integrantes realizern pessoal e diretamente

os serviços objeto do contrato" (parágrafo 3°).

Já o artigo 71 estatui, de forma imperativa, que "0 contratado e responsável pelos

encargos trabaihistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execuçào do

contrato". E o seu paragrafo 10 disciplina que "a inadimplencia do contratado, corn referéncia

aos encargos estabelecidos neste artigo, nâo transfere a adrninistraçao püblica a

responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a

regularizaçào e o uso das obras e edificaçOes, inclusive perante o Registro de Imóveis".

0 artigo 72, por sua vez, admite que "o contratado, na execução do contrato, sern

prejuIzo das responsabilidades contratuais e legais, podera subcontratar pafies da obra, serviço
eJ

ou fomecimento, ate o limite admitido, em cada caso, pela administraçâo".

Como se ye, a lei em estudo tern diversos dispositivos que introduzern a figura da

terceirização na seara da adrninistração püblica, entretanto, a jurisprudéncia vem dando outro

direcionarnento no que tange a responsabilidade dos entes estatais pelas verbas trabalhistas

em caso de inadirnpléncia da prestadora, corno será visto adiante.

*	
113 BRASJL, Lei no 8.666, de 21 jun 1993. Institui normas para licitaçôes e contratos da AdministraçAo Péblica e

dá outras providéncias.
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3.6 A AtuaçAo Sindical na Terceirizaçäo

Todas as transformaçôes pelas quais passou a economia, trouxe transtornos ao

movimento sindical, fazendo corn que o sindicalismo enfrente momentos de crise em todo o

mundo, uma vez que resistjndo aos conceitos de cornpetitividade e produtividade das

empresas, incorporou a figura de oposicionista.

No entanto, atualmente os sindicatos lutam não em oposicão a propriedade privada

como nos idos comunistas em que se buscasva o socialisrno, mas em relação ao

neoliberalismo que provoca i grandes entraves econômico-sociais corn o mister de dar

respostas as necessidades e aos interesses da força de trabaiho. Assim, passam a assumir uma

nova conduta com outros conceitos, principalmente, em virtude do novo perfil da classe de

trabaihadores em transfonnação.

As transformaçôes pelas quais passou a economia, trouxe muitos transtornos ao

movimento sindical, fazendo corn que enfrente momentos de crise em todo o rnundo,

principalmente, em virtude do novo perfil esboçado pelas classes de trabaihadores.

Nota-se que a terceirizaçâo tem o condão de provocar a inibição da negociacâo

coletiva, que e uma condiçào de incremento a autonomia da vontade dos interlocutores sociais

na relaçào entre o capital e o trabalho, e urn instrumento relevante para a discussão da

melhoria dos niveis de qualidade de vida dos trabalhadores.

Entào, conseqUncias corno o desemprego, a concentração de renda, o

enfraquecimento dos movimentos sociais e dos sindicatos, fazem com que estes se

posicionem contrários ao processo terceirizante, em face de um aspecto sintomático, que é o

esfacelamento das categorias. Por outro lado, se em um primeiro momento, persiste uma

pulverizacào ou diminuição de membros das categorias originárias da empresa contratante,

114 BRASJL, Lei no 8.883, de  jun 1994. Dá outra redaçäo a alguns dispositivos da Lei n° 8.666/93.
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- em urn segundo, poderá haver o surgimento de novas categorias profissionais e respectivos

sindicatos, esses corn condiçöes de tutelar especificarnente essa nova atividade corn major

adequacao.

A via, aparentemente rnais propicia para suprir essas dificuldades sociais seria adequar

o instituto da terceirização aos princIpios elencados na Constituição que asseguram direito de

organizaçäo sindical representativa da categoria profissional, buscando-se na isonornia dos

trabaihadores terceirizados em relaçào aos trabaihadores da ernpresa tornadora ern que

estejam inseridos, a consecução desses principios coletivos basilares.

0 Direito do Trabaiho, a jurisprudencia e o Poder legislativo devem buscar adequar a

terceirização ao princIpio da atuaçào sindical erigido juntamente corn o da negociação

coletiva ern nivel constitucional no direito patrio, urna vez que as práticas terceirizantes

tendem a rechaçar a associação da força de trabaiho.

r

w
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CAPITULO IV

A RESPONSABILIDADE POR '\ERBAS TRABALHISTAS NA

TERCEIRIZAcAO DE MAO-DE-OBRA

Na contemporaneidade, a responsabilizacäo pelas verbas trabaihistas, na esfera da

terceirização, demonstra uma! relevancia no mundo jurIdico-trabaihista corn muitos contomos.

Uma ampla discussão em torno de problemas envolvendo aspectos quer da contratação

terceirizada, quer da responsabilidade decorrente desta, vern sendo travada nos Tribunais corn

muita constância.

Entretanto, corn muitá dificuldade, encontram-se, nas obras doutrinárias, abordagens a

respeito do tema em questão, antes observa-se que a profusAo de querelas é imensamente

major que a caminhada de análise destas questôes de responsabilizacão na seara terceirizante

pelo Poder Legislative.

4.10 Entendimento Jurisprudencial Brasileiro sobre a Terceirizaçâo

Desde a década de setenta, a jurisprudencia brasileira vem tentando construir uma

orientação interpretativa na busca de dirimir controvérsias aventadas pelo laconisrno de regras

legais, quanto a inovação terceirizante introduzida no cenario do mercado de trabaiho

brasileiro.

Em 1983, o tribunal fixou uma sümula jurisprudencial em que levantava as hipóteses

estritamente lirnitadas de viabilidade de contrataçOes sob a modalidade intermediada por
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empresa. Em seu texto, o Enunciado no 256 115 dispunha "salvo os casos de trabaiho

ternporário e de serviço de vigilancia, previstos nas Leis n° 6.019, de 3.1.74, e n° 7.102, de

20.6.1983, e ilegal a contratação de trabalhadores por empresa interposta, forrnando-se o

vInculo empregatIcio diretamènte corn o tomador de serviços".

A proposta inicial tinha como escopo realçar os contratos de trabaiho padrào,

tentando-se coibir as manifestaçOes excetivas de contratação, corno a contrataçào per empresa

interposta. Nesse sentido, impunha-se que, fora das hipóteses previstas nas Leis n° 6.019/74 e

no 7.102/83, a interposição de rnao-de-obra seria ilIcita e, portanto, motivaria o

estabelecimento de vinculaçâo nos moldes de urn contrato classico corn o efetivo tornador de

serviços.

Urna das preocupacOes principais do Enunciado n° 256/TST era combater a

interrnediaçào ilIcita de mào-de-obra, rnas o verbete surnular contrariava legal e

constitucionairnente o ordenamento, que assegura "..)o line exercIcio de qualquer atividade

econôrnica, independernente de autorizaçào ( ... )" e a liberdade de escoiha de trabaiho e oflcio

on profissào, sendo licito qualquer trabalho a menos que a lei proiba.

Outros institutos que ja erarn praxe no sistema de contrataçOes, corno a locação de

serviços e a empreitada, esão longe de ser considerados ilicitos, rnesmo sendo tipicos

contratos de prestação de serviços previstos legalrnente no Código Civil, através dos arts.

1.216 a 1.236 e arts. 1.237 a 1.241, respectivamente.

No carnpo do Direito Comercial, a locaçào rnercantil prevista no artigo 226 do Codigo

Comercial, também é urn contrato que se revela muito próximo a locação de trabalho, pois

uma das partes se obriga a dar a outra, por deterrninado tempo e preco certo, o uso de algurna

coisa ou do seu trabalho.

+
/	 " BRASIL. Tribunal Superior do Trabaiho. Enunciado n`256, de 30 set 1986. Dispôe sobre terceirizaçAo licita

e ilicita.
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0 artigo 455 da CLT reconhece a empreitada e a subempreitada, assegurando aos

empregados o direito de ajuizar ação em face de inadimplemento, quanto as obrigacOes

trabaihistas, dando, portanto, legalidade a esse instituto que é espécie de prestaçäo de

serviços.

A orientaçào sumulada também não expressou, devidamente, as práticas já bastantes

em use, uma vez que não prestigiou sequer as experiéncias já adotadas pela administraçäo

püblica, que previam as exceçôes descritas para contrataçôes terceirizadas, em se tratando de

serviços instrumentais inerentes a atividade-meio das entidades estatais, consubstanciadas no

Decreto n° 200/67 e Lei n° 5.645/70.

Além de toda essa caréncia e incompatibilidade entre as regulaçöes normativas e a

orientaçào jurisprudencial, a realidade se esboçava mais firmemente no sentido de não aceitar

a aplicacao desse entendimento. Sendo assim, em 1993, houve a revisão da Sámula 256

através do Enunciado n° 331 do 1ST, que expôe:

I - A contratação de irabathadores por empresa interposta d ilegal, formando-se o
vinculo diretarnente corn o tomador dos serviços, salvo no caso de traballio
ternporário (Lei no 6.019, de 3-1-74);

II - A contrataçäo irregular de trabaihador, através de empresa interposta, nào gem
vinculo de ernprego corn os órgàos da Adrninistraçào Péblica Direta, Indireta on
Fundacional (art. 37, II, da Constituição da Repéblica).

III - Não forma vinculo de emprego corn o tornador a contrataçào de serviços de
vigilancia (Lei n° 7.102, de 20-6-83), de conservaçào e lirnpeza, bern come, a de
serviços especializados ligados a atividade-meio do tornador, desde que inexistente a
pessoalidade e a subordinacão direta.

IV - 0 inadimplemento das obrigaçOes trabaihistas, por parte do empregador,
implica na responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto
àquelas obrigaçôes, desde que este tenha participado da relaçAo processual e
conste também do tItulo executivo judicial.

(grifo nosso)

'I

0 Enunciado trouxe novas perspectivas para o instituto da terceirização, enfocando

outras hipóteses possiveis e já adotadas pelo Decreto n° 200/67 e pela Lei n° 5.645/70, além
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S	
de acoiher a determinaçào constitucional de vedar a contratação de sei-vidores sem prévio

concurso püblico.

0 Enunciado perpetrou a ideia inequlvoca de atividade-meio e atividade-fim,

referenciando a postura dos diplomas da decada de setenta e marcando o ponto de

diferenciação entre a licitude e a ilicitude da terceirizaçao, além de explicitar o tema, já tao

discutido, em tomo da responsabilizacão decorrente das relaçOes juridicas terceirizadas.

Mais tarde, através da . Resolução administrativa no 96116, de 11 de setembro de 2000,

publicada no Diário da Justiça da Uniao, em 18 de setembro do mesmo ano, o inciso IV do

Enunciado n° 33 1/TST recebeu nova redação, estendendo a responsabilidade subsidiária pelas

obrigacOes trabaihistas aos órgàos da administração direta, das autarquias, das fundaçôes

püblicas, das empresas pUblicas e das sociedades de economia mista.

4.1.1 Situaçôes licitas de terceirização no Brasil

A terceirizaçäo, por evidenciar restrição ao princIpio constitucional que persegue o

pleno emprego, nào empolga aplicacão ampla, disso resultando que a descentralização de

serviços somente e possIvel naquelas hipoteses assentadas pelo texto do Enunciado n° 331 do

Tribunal Superior do Trabaiho, quais sejam: o trabalho temporário regido pela Lei no

6.019/74, a prestaçAo de serviços na atividade-meio, como trabalhos de vigilancia regidos pela

Lei n° 7.102/83, e de conservação e limpeza, além de serviços especializados, também,

ligados a atividade-meio da empresa.

A dualidade entre atividade-meio e atividade-fim vinha sendo elaborada pela

jurisprudéncia desde a década de oitenta. Nesse sentido, MaurIcio Delgado Godinho"7

116 BRASIL. Tribunal Superior do Traballio. Resoluçao n. 96, de 11 de set 2000. Deu nova redaçào ao inciso IV
do Enunciado 331/TST.
DELGADO, MaurIcio Godinho. Op. cit. p.437, nota 93.
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entende que atividades-meio são todas "as atividades periféricas a esséncia da dinâmica

empresarial do tomador de sérviços", representando atividades essenciais on de mero apoio a

própria atividade-fim.

Atividade-fim, por sua vez, consiste na atividade primordial explorada pelo tomador

de serviços, de regra exposta no objetivo ou finalidade do estatuto social do tomador de

serviços. Enfim, tudo o que não estiver contido especificamente na atividade delineada no

objeto social do tomador, pode ser terceirizado, podendo ser contratada sua execução junto a

terceiros.

It
	 Assim, funçOes de vigilância, conservação e limpeza, de transporte, lazer, 	 C-)

	fomecimento e preparacão de alimentos, manutenção de máquinas, elevadores e
	 -z

equipamentos de informatica, quando estranhas a finalidade normal da empresa, estão sujeitas

A terceirizaçào. 0 trabaiho temporário constitui uma exceção, já que abrange tanto os setores

essenciais come, os secundariqs do empregador.

Não basta, entretanto, constituir em atividade-meio o serviço terceirizado. Necessário

é que inexista a pessoalidade e a subordinação direta, requisitos caracterizadores da relação de

emprego, independente da forma utilizada para a execução dos serviços.

De outra forma, quanto aos serviços especializados, impOe-se outro requisito a ser

observado sob pena de configurar vmnculo de emprego: a necessidade de tratar-se de serviços

especializados voltados para a atividade-meio da empresa tomadora.

A questAo da especializacão sobre os serviços, do ponto de vista juridico, limita-se a

provar a habilitação especIfica do terceiro para exercer respectiva atividade. Isto quer dizer,

em termos práticos, que somente podem ser contratados terceiros habilitados juridicamente a

exercerem tal atividade, o que se comprova pela mera interpretaçào do objetivo social da

pessoa jurIdica contratada ou mesmo pela habilitaçao pessoal do profissional autônomo.

P
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Or	 Portanto, basta que a ernpresa seja constituida corn a finalidade de executar os serviços, para

que seja considerada, juridicamente, especializada.

A guisa de exernplo, não se adrnitiria, urn medico realizar atividades inerentes a

advocacia, nern tampouco uma empresa de limpeza prestar serviços de segurança patrimonial,

ernbora a sua competéncia técnica nao entre na discussão, pois existem ernpresas

especializadas mais capacitadas que outras, nern per isto, estas deixarn de ser, juridicarnente,

consideradas especializadas nos serviços que ihes são afetos.

4.1.1.1 Os efeitos juridicps da terceirização ilcita

Faz-se necessário, para uma meihor cornpreensão do Enunciado n° 331/TST, que se

estabeleça urna distinção entre a terceirização licita e ilicita. A terceirização tida corno ilicita

confere a relaçAo, os efeitos corretivos traçados, legal e jurisprudencialmente, e que se

respaldarn no recoithecimento do vinculo entre os sujeitos do contrato, entre a empresa

tomadora e o obreiro terceirizado, ou entre este e a própria ernpresa de terceirização, nesse

caso, transrnutando a contratação ternporária em urn contrato de prazo indeterminado.

Enquanto isso a terceirização licita produz a discussão sobre isonomia salarial

aplicável ou não ao trabaihador terceirizado, seja na contratação de trabaiho ternporário, seja

através de outras circunstâncias peculiares a terceirizaçAo

4.1.1.1.1 EquiparaçAo salarial na terceirizaçAo

A questão da isonornia salarial entre os trabaihadores terceirizados e os,

,	 perrnanentemente, rnantidos na ernpresa tornadora, suscita rnuitos debates, tendo ern vista a

ConstituiçAo Federal do Brasil, de 1988, que erigiu o principio isonômico em nIvel
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I -	 constitucional, em seu artigo 7°, inciso XXX, embora não exista nenhum preceito especifico

que trate do tema de forma ampla.

A Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, já previa que "toda pessoa

tern direito, scm nenhuma discriminação, a urn salario igual" (artigo 23, n. 2), e as

Constithiçöes Brasileiras de 1934 e 1946, estabeleciam a proibição de diferença de salário

para urn mesmo trabalho, p:or motivo de sexo, idade, nacionalidade on estado civil. Já a

Constituição de 1967 estendeu esse direito ao critério de adrnissão, excluindo apenas a

nacionalidade do rol elencado antes pelas ConstituiçOes anteriores.

A Converiçào no ioo da OTT, aprovada pelo Decreto legislativo n° 24/56, prevé

igualdade de remuneração entre homens e muiheres. Esta regra vem complementada pela

Convençâo n° 11,118 , aprovada pelo Decreto legislativo n° 104/64, vedando qualquer

discriminaçào no emprego, por motivo de sexo, que venha anular ou alterar a igualdade de

oportunidade on de tratamento no emprego ou na ocupacão.

Na CLT, a matéria vern disciplinada no artigo 461 e parágrafos, tendo come,

requisitos, para a efetivaçao do direito de equiparação entre equiparando e paradigma, a

identidade de ffinçôes, a igualdade do valor do trabalho, a prestação de serviços para o mesmo

empregador e na mesma localidade, a sirnultaneidade de tempo na prestacão e a inexisténcia
IA

de quadro organizado de carreira.

Na Lei de trabalho temporário n° 6.019/74, a isonornia salarial está garantida no artigo

12, que prevé "( ... )remuneraçäo equivalente a percebida pelos ernpregados da mesrno

categoria da empresa tomadora ou cliente( ...), assim, todas as parcelas de caráter salarial

cabiveis aos empregados permanentes da empresa tornadora, o são tarnbérn, e

eqUitativamente, aos empregados temporários que nela prestern serviços de acordo corn a lei.

118 Organizaçâo Internacional do Trabaiho. Convençào n° iii, aprovada pelo Congresso Nacional em 24 de
Inovembro de 1964.
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A controvérsia, nesse sentido, gira em tomo da possibilidade de isonomia, que

transcende a mera equiparacão salarial, prevista no contrato temporário e ja bern sedimentada

na lei, uma vez que tal principio nào alcança sequer as outras hipóteses de contrataçào

terceirizada de serviços, nem a própria jurisprudéncia se pacificou, entendendo, inclusive, que

o instituto da isonomia nâo seria possIvel na terceirização licita.

Tal posicionamento vem recebendo inUrneras crIticas doutrinárias, principa!rnente, no

que diz respeito a regulaçäo normativa de outros paises que se manifestaram favoravelmente a

igualdade salarial entre as obreiros que sejam terceirizados e aqueles originários da empresa

tornadora, conforme enuncia o artigo 30 da Lei no 1.369/60, na Itália, citada por Ives Gandra

da Silva Martins Fi1ho119

Os empresãrios arrendatArios de obras on serviços, inclusive os trabaihos de prote,
limpeza on conservaçAo normal das instalaçôes, que tenham de set executados no
interior de sua propriedade sob organizaçAo e gestAo do arrendador, serào solidários
a este no pagamento dos trabalhadores de que deste dependem, de urn salário
minimo não inferior ao que percebem os trabaihadores que dele depeudern,
bern como flies assegurará condiçôes de trabatho não inferiores as que
desfrutern estes traballiadores. (grifo nosso)

A importância da comunicabilidade salarial entre os trabaihadores terceirizados e os
.4.

vinculados a ernpresa tomadora dessa mAo-de-obra interrnediada, talvez seja a Unica válvula

retificadora das distensoes que o instituto provoca no mercado de trabaiho.

Para que a terceirizaçAo não seja usada corno "mero velculo de discriminação e

aviltamento do valor da força de trabalho, rebaixando drasticamente o já modesto padrão

civilizatOrio alcançado no mercado de trabaiho do pals", conforme informa MaurIcio Godinho

Delgado. 120 Isso imp!ica dizer que os preceitos constitucionais e outros dispositivos

infraconstitucionais, que já acoihem o principio isonôrnico, tém que ser respeitados, nAo so

*	
"9 FILHO, Ives Gandra da Silva Martins. Revista SIntese Trabalhista.Terceirizacào legal e ilegal. Porto

Alegre: Sintese, 1993. p. 129. ano V, n° 54.
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quando se referem aos salarios mas tambern como forma de se coibir as práticas fraudulentas

e discrirninatórias no âmbito trabaihista.

4.1.1.1.2 Subordinação e pessoalidade

Como a terceirização se perpetra em atividades especificamente concebidas na lei e na

jurisprudéncia, é importante que requisitos inerentes a relação de emprego tIpico, como a

pessoalidade e a subordinação, estejarn ausentes, para que não se configure fraude an sistema.

A pessoalidade como urn dos urn elementos dos contratos tIpicos de trabaiho, não se

confunde corn o critério de pessoa fisica, exigida para a caracterização da figura de

empregado, convolado no artigo 2° da CLT. Essa diferença e essencial para que a prestação de

serviços da pessoa natural tenlia caráter inflingIvel, ou seja, seja efetivamente intuitu

personae, pois esse fato do empregado nAo poder ser substituldo por outra pessoa, reflete o

vfnculo empregatIcio firmado entre os suj eitos da relaçào.

Já a subordinação direta significa dar ordens diretamente aos trabaihadores, as pessoas

encarregadas de executar as tarefas. Corn efeito, os especialistas concordam em reconhecer

que o estado de dependencia em que flea urna das partes para corn a outra e urna singularidade

do contrato de trabatho, e permite sua distinçào em relação aos contratos afins. Em que pese a

cornpreensAo do elemento subordinaçao, a sua presença ern urna relação que tenha como

conteüdo o trabalho, é indispensável para caracterizar a relação empregaticia.

Nos contratos temporários, nab se exige a ausencia da subordinação e da pessoalidade,

uma vez que, nesta modalidade de terceirizaçào, está prevista a inserçào do trabalhador no

estabelecirnento em substituiçao ao empregado perrnanente, portanto, sujeitando-se aquele as

ordens diretas do empregador-tornador de seus serviços.

120 DELGO Mauricio Godinho. Op. cit. p. 440, nota 93.
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Como se pode inferir, nos contratos de prestação de serviços, especialmente os

decon-entes de terceirização, é dificil, senão impossIvel, afastar os quatro requisitos do

vInculo de emprego. A nao-eventualidade e a onerosidade, por exemplo, sequer foram

referidas no inciso III do Enunciado em destaque, em sinai de que os magistrados do TST

admitem presentes e inafastaveis tais requisitos, mencionando expressarnente a necessidade

de afastamento apenas dos dernais: pessoalidade e subordinação direta.

Porquanto, de uma maneira geral, o risco de configuração de vInculo empregaticio

entre tomador de serviços e empregados da ernpresa fornecedora de mao-de-obra, pode

existir, bastando para sua configuração mero descuido operacional que permita a

caracterização dos requisitos da pessoalidade e da subordinação direta.

Na parte final da redação do item III do enunciado em referencia, existe urn equIvoco

a ser analisado, no que diz respeito ao termo usado para fazer menção aos requisitos da

pessoalidade e da subordinação, pois, enquanto na relação empregaticia eles são curnulativos,

ao se afastar urn destes requisitos na seara da terceirização, retira-se a possibilidade de vinculo

empregaticio.

Corn base neste esciarecimentos, a terceirização ilIcita se dana nas circunstancias de

inobservãncia das quatro situaçôes descritas pelo Enunciado n° 33 1/TST,porque não ha no

direito pátrio, nenhum preceito legal que permita que urn obreiro prestar serviços de natureza

nao-eventual, sob subordinaçAo, corn pessoalidade e onerosidade a outrem, sem que este

responda, juridicamente, pela relação laboral.

4.1.1.2 0 efeitos jurIdicos da terceirização ilicita

131mc-)
Q.icC

0

Era 	 convérn observar que o Enunciado n° 331 /TST traz entendirnento sobre a

ilicitude de contratação terceirizada, desde antes, sedimentado no Enunciado n° 256/TST, cujo
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pnncIpio detennina a vinculaçào direta entre tomador de serviços e mao-de-obra contratada

per intermédio do empregador aparente, ou seja, através de empresa de terceirização, caso

esteja configurada tal ilicitudç.

De outra forma, se a empresa que terceiriza mäo-de-obra nAo verificar as

determinaçöes legais impostas no que se refere, especialmente, a Lei n° 6.019/74 de trabaiho

temporário, em se tratando do prazo estipulado para tal contratação, incidirá em ilIcito que

permite a configuraçAo de emprego entre esta e o trabaihador corn quern mantém o contrato.

Nada impede que este trabaihador venha a ser considerado, juridicamente, empregado da

- empresa tomadora, se a inobservãncia se der por ato dela, como no caso de inobservância do

prazo determinado por lei para caracterização do contrato temporário, ou das condiçôes

autorizadoras de tais contrataçöes.

4.1.1.2.1 Os efeitos da térceirização ihcita na administração páblica

Quanto a Adrninistração Püblica, a ConstituiçAo de 1988, ao estabelecer a necessidade

de prévio concurso püblico para investidura ern cargo ou emprego páb!ico nas entidades da

administração püblica direta, indireta e fundacional, em seu artigo 37, II, parágrafo 2°, calcou

expresso empecilho a formaçào de vInculo direto entre trabaihador terceirizado e ente estatal

tomador dos serviços daquele, ainda que sob a conflguraçâo de ilicitude da terceirização.

Tal vedaçäo foi recepcionada pelo texto jurisprudencial do Enunciado n° 331/TST,

embora, tal entendimento näo seja pacIfico, uma vez que a despeito de ter aproveitado a regra

contitucional, o referido Enunciado näo estabeleceu parâmetros que expliquem as

conseqüéncias advindas da irregularidade na contratação terceirizada pela Administraçäo.

E de se compreender que, em tais circunstâncias, a regra constitucional nAo pode ser

a	 aviltada, an passo que a ilicitude nâo pode ser tratada no mesmo nivel que a licitude. Sendo
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assim, formararn-se diversas correntes interpretativas das conseqüências provocadas pela

terceirização ilIcita na administração páblica, dentre as quais, encontra-se a que considera que

ao levar em conta a regra constitucional, afirma nào haver nenhum reflexo para o mundo

jurIdico a fato da terceirização corn a adrninistração püblica ser ilIcita. Por outro lado, alguns

entendem que nessa situaçào . de ilicitude, a regra constitucional de vedaçào de vInculo seria

suplantada em favor da vinculaçào empregatIcia, sob o pretexto de que, a entidade estatal não

pode se beneficiar duplamente dessa situação, sendo a ela impostos os efeitos comuns de

convalidação dos atos praticados.

I Existe, ainda uma corrente moderada, adotada pela jurisprudéncia pátria, que se

distancia dessasas interpretaçöes extremadas, ao aceitar a regra constitucional de vedação de

vInculo empregatIcio. An mesmo tempo, chama a atenção para o cumprirnento de outros

preceitos juridicos que visarn assegurar ac, trabaihador terceirizado contratado de forma

irregular, as verbas trabaihistas derivadas da equiparacAo salarial do trabaihador junto a

entidade estatal, de forma a se coibir a perpetuação do ilIcito.

4.2 Responsabilidade Trabaihista: Tipologias

0 terna da responsabilidade por verbas trabaihistas permite, em principio, a construçào

de duas tipologias: a primeira, concernente a existéncia de responsabilidade trabaihista pelo

empregador; a segunda, referente a modalidade de responsabilidade trabaihista incidente

sobre outras pessoas fisicas ou jurIdicas a quem nao, necessariamente, estende-se a vinculação

empregaticia, mas, apenas a responsabilizacAo pelo pagamento das verbas.

Em termos gerais, a responsabilidade pela quitacão de verbas trabalhistas recai sabre a

figura do empregador, que assume, na relaçao empregaticia, a obrigação de contraprestar,

t
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1.

comutativamente, a prestacAo de serviço do empregado, atendendo ao requisite, da

onerosidade nos contratos de trabaiho.

E mais, o Direito do Trabaiho permite que o grupo econômico, enquanto empregador

que e considerado, assurna a responsabilizacào solidaria pelas verbas trabaihistas em débito,

ainda que não tenha utilizado diretarnente os serviços do empregado a ele vinculado por

intermédio de algurna de suas empresas, conforme entendimento já enunciado de no 129121 do

TST.

Mas, a existéncia ou não de responsabilidade trabaihista tambérn pode ser evidenciada

I	 sobre outras figuras, que nào o empregador, e envolve quatro grupos tIpicos, quais sejam:

1. a responsabilidade do sócio da pessoa jurIdica, obviamente, ja prevista, quando se

trata de sociedades de responsabilidade ilimitada e solidária pelas obrigaçöes

sociais; mas, no que se refere a antiga sociedade por cotas de responsabilidade

lirnitada, que tinha responsabilidade mais restrita, a jurisprudencia precisou se

firmar no entendimento de ampliar as circunstancias de responsabilizacAo desse

sócio-gerente.

Tal entendimento está justificado nos dispositivos da legislacão processual civil que

determina "( ...) ficam sujeitos a execução os bens do sócio, nos termos da lei." (artigo 592,
ME

caput e inciso II, COdigo de Processo Civil - CPC) 122 . E esciarece, ainda, "os bens

particulares dos sócios não respondem pelas dividas da sociedade, senào nos casos previstos

em lei."(artigo 592, caput, CPC).

Corn o advento da nova legislacão de direito de empresa pelo Codigo Civil, a anterior

sociedade por cotas de responsabilidade limitada disciplinada nos artigos 1.052 a 1.065 do

novo Código Civil, foi reestruturada, corroborando-se a teoria da desconsideração da

121 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Enunciado n° 129, 1982. Dispôe sobre grupo econômico.
112 BRASIL. Código de Processo Civil. Lei 5.869, de 11 jan 1973.
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personalidade jurIdica, já adotada no campo justrabaihista, porém distinguindo-se da

responsabilidade solidária que é inerente as entidades que compöem o grupo econômico.

Por assim dizer, a responsabilidade do sóeio é subsidiária, urna vez que ele so

responderá pelas verbas trabaihistas, caso a sociedade nAo tenha hens para garantir a execuçAo

judicial. Dessa forma, o sOcio demandado poderá exigir que os hens da sociedade sejam

executados em primeiro lugar (artigo 596, CPC), cabendo-ihe, entretanto, a nomeação dos

hens "sitos na mesma comarca, livres e desembargados, quantos bastern para pagar o

debito".(artigo 596, § 10, CPC).

Urn ponto, entretanto; aproxima a posicào do sOcio, da inerente aos integrantes do

grupo econômico: é o fato de que a execuçào pode ser dirigida ao patrimônio do sócio, sem

que tetha este constado expressamente do titulo executivo judicial. Da mesma forma, é o

entendimento do TST, que, através da Resolução n° 121, publicada do D.J.U. em 19/11/2003,

cancelou o Enunciado n° 205, e dispensou, consequentemente, a exigéncia de citação de todos

os componentes do grupo econômico, para que figurem corno sujeitos passivos na execuçâo

da lide.

Ha, finalmente, um item a ser observado, sobre a posicão do sócio na empresa como

administrador de sociedade limitada e de sociedade anônima. Naquela, o sócio tern autonomia

e liberdade de gestão, presurnindo-se sempre a sua responsabilidade; enquanto isso, na

sociedade estritamente de capital (anonirna), não se torna necessária a comprovação evidente

de que houve gestão ilIcita para tal.

2. a responsabilidade do subempreiteiro também traz uma discussao no meio jurIdico,

pois o artigo 455 da CLT fixa uma acentuada responsabilidade sobre uma figura

considerada nao-ernpregador.

Segundo a CLT, a doutrina e a jurisprudéncia dominantes, a responsabilidade

imputada ao empreiteiro principal seria solidária, podendo o reclamante acioná-lo sem que
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fosse neeessaria a prova de insolvéncia ou fraude por parte do subempreiteiro,

consubstanciada no artigo 896 do Codigo Civil.

Entretanto, corn a uniformização jurisprudencial trazida pelo Enunciado if 331/TST,

que açambarca a hipótese da subempreitada como rnais urna rnodalidade de terceirização, a

responsabilidade subsidiária do empreiteiro principal passou a ser considerada a viável para

atender, no cenário juridico, as dernandas envolvendo essas figuras.

A responsabilidade subsidiaria, prevista no enunciado, é automática, mas exige que,

sob o aspecto processual, haja a citação do subempreiteiro como devedor originário junto a

citação do empreiteiro principal, para que não se configure cerceamento do direito a defesa.

No entanto, não se exige do empregado a citação do empreiteiro principal, posto que é

garantia em favor do credor trabalhista e nao das entidades que se valerão da prestação de

serviços.

E evidente que o responsavel subsidiário poderá produzir provas em seu favor, dado

dispositivo de lei processual (artigo 48, CPC) que informa o seguinte: "( ... )os litisconsortes

distintos serAo considerados, ern suas relaçôes corn a parte adversa, litigantes distintos, sendo

que os atos e as omissOes de urn nào prejudicarAo nem beneficiarão os outros".

3. a responsabilidade do dono da obra, referente a ernpregados vinculados a empresas

contratadas sob regime de empreitada ou prestacão de serviços, teria como regra

geral, a responsabilidade exciusiva do empreiteiro principal, ou subsidiaria em

relaçao a este, no caso de subempreitada.

Entretanto, a hipótese não e assirn tao pacifica, sendo mister que se trace algumas

observaçOes, pois a regra geral é a da nao-responsabilizacão do dono da obra, conforme texto

literal do artigo 455, caput da CLT, que reza,
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Nos contratos de subempreitada responderá o subempreiteiro pelas obrigaçOes
derivadas do contrato de trabaiho que celebrar, cabendo, todavia, aos empregados, o
direito de reclamaçAo contra o empreiteiro principal pelo inadimplemento daquelas
obrigaçôes por pafte do primeiro.

Portanto, a regra dp nao-responsabilizacâo do dono da obra está preservada em se

tratando de contratação de serviços de efetivo valor de uso (reforma de residencia), pactuados

perante terceiros por pessoa fisica, ou mesmo pessoa jurIdica, mas de modo

comprovadamente eventual e esporádico, para obra especIfica on prestacôes aventadas.

Repugna, de qualquer forma, a Orientação jurisprudencial n° 191123, da Seção de

DissIdios Individuais - SDI 1/TST, que se posiciona pela total irresponsabilizacão do dono da

obra, inclusive, em circunstâncias que extrapolem as situaçOes acima mencionadas, tanto

assim, que 0 tratamento, no tocante a contratação de empreitada ou prestacào de serviços

entre empresas, deveria ser distinto.

A responsabilizacào do dono da obra, em tais casos, tern origem no próprio princIpio

do risco empresarial, que ja produz efeitos nos contratos laborais, ao apresentar a alteridade

on a forfetariedade corno caracterIsticas inerentes a figura do empregador, delineando a

tendéncia em nào se permitir a assunção dos riscos do empreendimento pelo empregado.

Em seguida, frise-se que seria uma antinomia considerar possIvel a irresponsabilização

total do dono da obra, já que, na legislacäo brasileira, diversos dispositivos erigem a idéia de

prevaléncia do princIpio de vedação ao abuso de direito, no caso, como um cerceamento do

direito de crédito trabalhista, se, em função do não acatamento da responsabilidade subsidiaria

do tomador originario por verbas trabalhistas contraidas no perlodo da prestacäo do trabaiho,

o obreiro viesse a ser plenamente prejudicado.

123 BRASJL. Tribunal Superior do Trabaiho. Orientaçào jurispmdencial n° 191 da Seção de Dissidios Individuais
1. Dispôe sobre a responsabilizacAo do dono da obra.



123

K 
Sendo assim, o Enunciado no 33 1/TST veio incorporar o entendimento de admitir

como legItimo a responsabilidade subsidiária da empresa tomadora de serviços on a

consecuçào de obra pelas verbas laborais devidas pela empresa concretizadora da obra on

serviço, mesmo em se tratando de terceirizaçào Ilcita, sendo necesséria, apenas, a participacão

da empresa dona da obra ou tomadora de serviços, no polo passivo da lide desde o processo

de conhecimento e do titulo executivo judicial.

4. a responsabilidade nos consOrcios de empregadores é uma questAo já bastante

debatida no meio trabaihista, inclusive através do Enunciado no 129/TST, que

consagrou a teoria de empregador dnico, embora o instituto do consórcio seja

novo, ganhando reconhecirnento legal em 2001, através da Lei n° 10.256124

A responsabilidade no consórcio é solidária corn urna dirnensionalidade dupla, pois

envolve nào so a responsabilidade solidária passiva pelas obrigacôes trabaihistas relativas a

seus empregados, mas tambérn a solidariedade ativa em relaçào as prerrogativas perante tais

obreiros.

A figura do consOrcio e considerada ernpregador ünico, embora seja forrnada, por urn

conjunto corno diz o artigo 25—Ada Lei n° 8.212/91 125:

( ... ) pela uniäo de produtores rurais pessoas fisicas, que outorgar a urn deles poderes
para contratar, gerir e demitir trabaihadores para prestação de serviços,
exciusivamente, aos seus integrantes, rnediante docurnento registrado em cartório de
titulos e documentos."

Portanto, não existern contratos diversos ou especIficos corn cada urn dos

ernpregadores que cornpôern o consOrcio, o que persiste é a indivisibilidade do vinculo

ernpregatIcio, sendo apenas urn, conforrne diz Otávio Brito Lopes 126

114 BRASIL. Lei if 10.256, de 2000. Dispôe sobre consórcio.
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( ... )a solidariedade 6 conseqüéncia natural da própria indivisibilidade do vinculo
ernpregaticio, que 6 apenas urn, já que não existern tantos contratos quantos São OS

membros do consórcio, rnas urna ünica relação de emprego corn todos, que por 1550

mesmo são solidariamente responsáveis tanto para fins trabaihistas quanto
previdenciãrios.

Essa solidariedade é reiterada pela Lei Previdenciária no 8.212/91, artigo 25-A,

paragrafo 30 ao dizer que Os integrantes do consórcio seräo solidariamente responsáveis "em

relaçào as obrigacôes previdenciái-ias".

Destas consideraçoés, pode-se aferir que todas as figuras de tornadores de serviços

contratados junto a outros empregadores, come e o case das situaçôes de intermediação da

prestacäo de serviços como ocorre na terceirização, devern ser estudadas cada qual corn suas

especiflcacöes, mas, no que tange especialmente a terceirizaçAo de rnào-de-obra, e importante

que recorrarnos ao Enunciado n° 331/ TST para aquilatar a extensào da re!evância do tema

sobre a responsabilização nesta seara.

4.3 A Responsablildade por Verbas Trabaihistas na Terceirizaçâo de Mao-

IA

	 de-Obra sob a Perspectiva do Enunciado 331/TST

0 processo de terceirizaçào, seja ele !Icito on i!Icito, estabelecido corn ernpresas

privadas on da adrninistração ptb!ica, produz efeitos jurIdicos que devern ser ana!isados

dentro do contexto da responsabilidade solidária ou subsidiária dos integrantes do negócio

pelas verbas traba!histas.

£25 BRASIL. Lei no 8.212, de 24ju1 1991. Dispôe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de

Custeio e da outras providéncias.
£26 LOPES, Otavio Brito. Revista Juridica Consulex .Consórcio de empregadores rurais - uma nova

modalidade de contratação pode ser uina altemativa viável no combate a infonnalidade das relaçôes
trabaihistas no campo. Brasilia: Consulex, 2001, p.1 1 ano V, n° 111.



125

Afirma, MaurIcio Godrnho Delgado 127 que, comprovada a hipótese de tercemzaçäo

ilIcita, desfaz-se, judicialmente, o vInculo corn o empregador aparente (entidade

terceirizante), reconhecendo-se, para todos os efeitos, a relação de emprego do obreiro corn o

empregador oculto, efetivo tomador de serviços.

Resultado jurIdico no mesrno sentido, sornente nào pode ocorrer quando o tornador de

serviços for entidade da administração pUblica direta, indireta ou ifindacional, tendo em vista

o preceito insculpido no artigo 37, II, e parágrafo 2° da Constituição Federal pátria e o

entendimento cristalizado no Enunciado n° 331, II, do TST.

Quanto a responsabilidade pelas verbas trabaihistas, o assunto foi tratado inicialmente

pela Lei no 6.019/74, envolvendo apenas a contratação temporária de trabaiho, que, pelo texto

legal, abrangeria de forma restrita a responsabilidade solidaria no tocante as contribuiçöes

previdenciárias, verbas remuneratórias e a indenização pela ruptura do contrato, ainda assim,

incidiria apenas nas circunstâncias de faléncia da empresa de trabaiho temporário (artigo 16,

Lei n° 6.019/74).

0 Enunciado n° 256/TST expôs de forma taxativa as situaçOes legais de terceirização,

considerando toda e qualquer outra forma de intermediação de mào-de-obra ilIcita, embora

não teita tratado da responsabilizacão por verbas trabalhistas nessas relaçôes.

Assim, referindo-se ao risco de inadirnplernento das obrigacôes trabalhistas na

terceirização, o Tribunal Superior do Trabaiho encarregou-se de norrnatizá-lo corn a ediçao do

Enunciado n° 331 em 1993, que substituiu o 256/TST, impondo "responsabilidade subsidiaria

do tomador de serviços quanto àquelas obrigacOes" (item IV, Enunciado n° 331).

Esse enunciado veio, nesse aspecto, solidificar, no Direito do Trabalho, a

cornpreensão jurisprudencial, que já era assente em outros dispositivos no cenário juridico,

127 DELGADO, Mauricio Godinho. Op. cit p. 438, nota 96.

av
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trazendo a responsabilidade subsidiaria, como regra, e restringindo a incidéncia de

responsabilidade solidáriajá insculpida na lei de trabaiho temporário.

Tal sümula, após tratar das hipóteses de terceirização em seus trés primeiros incisos,

sintetiza a compreensào jurisprudencial sobre a responsabilidade trabaihista, declarando que:

o inadimplemento das obrigacOes trabaihistas, por parte do empregador, implica a
responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigaçoes,
desde; que este tenha participado cia relaçào processuat e conste também do titulo
executivo judicial" (inciso IV do Enunciado no 331)

Essa compreensão jurisprudencial confirma a tendéncia ja despontada anteriormente,

no sentido da ampliacão das hipóteses de responsabilizaçao qualificada a figura

responsabilizatória, como de coPe subsidiário ao invés de solidário.

4.3.1 Responsabifidades solidária e subsidiária

A responsabilidade, na contratação de terceiros, pode ser solidária ou subsidiária e,

segundo o artigo 896 do CC, a solidária decorre de lei ou da vontade das partes. Logo, so se

evidencia a responsabilidade solidária quando estiver prevista em lei ou no contrato, pois não

se pode presumi-la, tornando-se inexistente, se nao houver nenhuma previsão a respeito.

A espécie subsidiaria, em terreno trabaihistam decorre do fato de que o terceirizado

tern culpa in eligendo on in vigilando, por ter escoihido mal seu parceiro ou por nào fiscalizá-

10, quanto ao recoihimento das verbas trabaihistas.

Ora, a responsabilidade, ern sentido amplo, encerra a noção em virtude da qual se

atribui a urn sujeito o dever de assumir as conseqüéncias de um evento on de uma ação. Na

C
F-

F"-I

modema concepçAo de responsabi!idade extracontratual extraIda da Lex Aquiliana, de onde
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decorre a terminologia responsabilidade aquiliana, a transgressào do dever legal positivo de

respeitar o bern juridico alheio on o dever geral de não causar dano a outrern, quando a

conduta do agente não está regulada por uma convenção, sujeita o violador a sançâo. No

direito laboral tais conceitos são aproveitados ern prol do trabaihador, isso porque se busca na

responsabilidade subsidiária apoio para garantir ao obreiro o seu direito.

Importante esciarecer que a responsabilidade do tipo subsidiaria é aquela em que o

responsável somente deve cumprir a obrigaçAo, após comprovada impossibilidade de obté-la

junto ao seu devedor original, caracterizado como responsavel principal.

Na responsabilidade solidária, ha efetiva solidariedade, por existir pluralidade de

credores ou de devedores, onde cada credor tern direito a dIvida toda ou cada devedor e

responsavel por toda a divida.

Essa responsabilidade e outro tipo de co-obrigatoriedade que irnpöe ao devedor

responsável solidário uma condição de igualdade corn o devedor original, perrnitindo aos

credores que cobrern de urn ou de outro, independentemente de quern gerou a dIvida. Neste

tipo, enquadram-se as obrigacoes previdenciárias e fundiárias dos ernpregados do terceiro,

sendo tais encargos de responsabilidade solidaria tambem do tomador de serviços, conforme

suas leis instituidoras.

A tipologia, concernente a modalidade de responsabilidade fixada pelo direito do

trabalho, impöe, portanto, duas espécies de responsabilidades: a solidária e a subsidiária.

Aquela abrange trés situaçOes principals: as entidades integrantes do grupo econôrnico (artigo

2°, § 2°, CLT, e artigo 30, § 2°, Lei n° 5.889/73 128), o consórcio de ernpregadores e a figura do

tornador de serviços ternporários perante as dividas previdenciarias e trabalhistas

especificadas pela Lei no 6.019/74, este, caso especIfico de terceirização.

121 BRASIL. Lei no 5.889, de 8 jun 1973. Dispôe sobre o trabaiho rural.



-ì

128

0 segundo tipo de responsabilidade, a subsidiária, abrange hipóteses relevantes como

a do sóeio da pessoa jurIdica, a figura do empreiteiro perante as dividas trabaihistas do

subempreiteiro por ele contratado (artigo 455, CLT) e a de outros tomadores de serviços

terceirizados na linha proposta pelo Enunciado n° 331, IV, TST.

Nota-se que se ampliou a hipótese de responsabilizacAo trabaihista, transcendendo a

circunstância de men falencia da empresa temporária para o simples inadimplemento, que

permite a incidéncia da subsidiariedade por todas as parcelas contratuais inadimplidas, e nào

somente as previdenciárias.

Repousa na responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, as obrigaçOes

trabaihistas dos empregados da empresa interposta, ainda que considerada licita a

terceirizaçào perpetrada. E o quo se depreende do inciso III do Enunciado n° 331, uma vez

que tal responsabilidade adviria do próprio risco empresarial assumido em vista da

terceirização, independente da alegação ou evidéncia de inidoneidade da empresa, como

contratante direta da força de trabaiho.

Sendo assim, desde que o caso em exame, seja de terceirização Ilcita on ilIcita, ha a

possibilidade de responsabilizacão subsidiária da empresa tomadora, cuja ánica exigéncia é

que esta figure no póio passivo da lide trabaihista correspondente, ao lado do empregador

formal.

Quanto aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, a solidariedade das

empresas tornadoras corn as empresas fomecedoras de serviços decorre do artigo 15, § 1°, da

Lei n° 8.036/90, que dispöe sobre o FGTS, e do artigo 2°, I, do Regulamento do FGTS,

aprovado pelo Decreto n° 99.684/90. Tais dispositivos legais consideram empregadores tanto

a empresa fomecedora como a tomadora de serviços on mão-de-obra que admitirem

trabaihadores a seu serviço.

Corn referéncia as obrigaçöes previdenciárias:
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a) a Lei no 8.212/91, no seu artigo 12, inciso I, ailnea b, e o Regularnento da

Organizacão edo Custeio da Seguridade Social, aprovado pelo Decreto n o 356/91, corn a nova

redação dada pelo Decreto n° 612/92, estabelecern, nos termos do artigo 10, inciso I, ailnea b,

dos aludidos diplomas:

Sào segurados obrigatórios da Previdéncia Social as seguintes pessoas fisicas: I -
come empregado: (...) b) aquele que, contratado por empresa de trabaiho temporario,
por prazo nào superior a trés meses, prorrogável, presta serviço para atender a
necessidade transitOria de substituiçao de pessoal regular e permanente ou a
acréscimo extraordinário de serviço de outras empresas, na forma da legislaçào
própria.

b) a Ordern de Serviço n° 83, de 13 de agosto de 1993, DOU de 17.09.1993, revogada

pela de no 176, de 5 de dezeinbro de 1997 e a Ordern de Serviço n° 87, de 20 de agosto de

1993, DOU de 17.09.1993, do Diretor de Arrecadaçào e Fiscalizaçao do Instituto Nacional do

Seguro Social - INSS, prevêem a solidariedade das empresas tornadoras corn as empresas

fornecedoras de serviços ou de rnào-de-obra.

Enfim, relativarnente aos riscos, as ernpresas tomadoras e as empresas fornecedoras de

serviços ou de rnao-de-obra thin responsabilidade subsidiaria quanto as obrigaçôes

trabaihistas e solidária, quanto ao FUTS e as contribuiçOes previdenciarias cabiveis.

A jurisprudéncia sempre se pautou pela busca de soluçôes que viabilizassem a eficacia

juridica e social dos direitos laborais envolvidos em qualquer processo de contratação indireta

de força de trabalho, provocada por interesse de tomadores e beneflciarios finais dos serviços

prestados.

Diversos princIpios e preceitos jurIdicos justificarn e fundamentam esse

posicionarnento, a guisa de exernplo, o próprio artigo 16, da Lei n o 6.019/74, embora urn tanto

restrito; o artigo 2° da CLT, prevendo a alteridade que trata da assunção dos riscos por aquele

que se beneficia da prestação de serviços ou trabalho subordinado, não eventual, pessoal e
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oneroso; e, ainda, o artigo 8° da legislaçào consolidada, que dispôe sobre a a aplicacão de

norrnas pautadas na analogia, na jurisprudencia e no direito comum, naquilo que for

compativel corn os fundamentos do direito laboral.

Verifica-se, potanto, que a Sümula 33 1/TST nào vislumbra a necessidade de faléncia

do ente terceirizante para ensejar a responsabilizacäo do respectivo tomador de serviços,

como aventado pela Lei n° ¶019/74, pois o simples inadirnplemento contratual ti-abaihista

basta para justificar tal responsabilizacao.

4.3.2 A responsabilidade pelas verbas trabaihistas na administração pñblica

A tese da responsabilidade objetiva empresarial carece de duas observaçôes quanto a

responsabilidade da contratançe dos serviços terceirizados na adrninistração püblica.

A prirneira observação diz respeito a responsabilidade trabaihista de entes estatais no

contexto da terceirização de serviços, levando-se em consideração o dispositivo da lei de

licitaçöes que excluiu tais entidades do vInculo responsabilizatório examinado.

Nesse sentido, por se tratar de empresa contratada pela administraçào sob a egide da

4 Lei n° 8.666/93, na hipótese de inadirnplemento das obrigacOes trabaihistas por parte da

fornecedora de serviços, ha obice legal expresso quanto a responsabilizacào solidária ou

subsidiária do ente estatal, conforme teor do art. 71 e o parágrafo 1° do referido diploma.

De fato, estabelece o § 1° do art. 71 da Lei n° 8.666/93 que a inadimpléncia do

contratado corn referéncia as dividas trabaihistas e de outra natureza "( ..-) não transfere a

AdministraçAo PUblica a responsabilidade por seu pagarnento..)". Esse dispositivo näo isenta

o ente estatal de arcar corn os escargos trabalhistas, quando figurar na condiçao de tomadora

de serviços.
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A Justiça do Trabaiho vinha registrando julgados que reconheciam a norma espeeIfica,

direcionada a Administração, eximindo-ihe de responsabilidade subsidiaria, no entanto a

questào não era pacifica nem mesmo no Egrégio TST. Nesse sentido, o acórdão n. 54512 do

Recurso Ordinário no 1127/1999  do Tribunal Regional do Trabalho da 13 a Regiào'29 diz na

ementa:

TERCEIRIZAçAO.AUTARQUTA. INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDADE
SUBSIDIARIA. Condiderando-se que a administraçao püblica fulcra-se no principio
da legalidade, o Mo pagamento das obrigaçöes trabathistas, por empresa
fornecedora de mão-de-obra, não implica a responsabilidade (sic) subsidiária do
tomador de serviço, quando este é entidade püblica, por força do que dispoe a Lei
8.666/93, em seu art. 71, parágrafo 10, e art. 37, inciso XXI, da amal Carta Politica.
Recursos providos.

A Sürnula 331, inciso II, reporta-se aos entes estatais, apenas para conferir eficácia a

vedaçào constitucional de estabelecirnento de relação empregatIcia ou administrativa de

trabaihador corn o Estado, sem a observancia do requisito formal do prévio concurso püblico.

Serneihante preceito constitucional responsabilizatorio nào so foi mantido pela Carta

de 1988, como ampliado, abrangendo ate mesmo as pessoas jurIdicas de direito privado

prestadoras de serviços püblicos ( 6 0 do artigo 37, CF/88). Ainda que esteja afastada a

responsabilidade objetiva do Estado, restaria a subjetiva, de forma que, a simples

inidoneidade econômica da empresa fornecedora de serviços e de rnao-de-obra, para alguns,

ja evidenciaria a terceirização ilIcita por culpa in eligendo e in vigilando, ensejando

responsabilizacão das partes envolvidas no contrato.

Sendo assim, tal exceçAo aplicada a Adrninistração pela lei de licitaçöes, desrespeita,

frontalmente, classico preceito constitucional responsabilizatório dos entes estatais, qual seja,

a regra da responsabilidade objetiva do Estado pelos atos de seus agentes, insculpida, já ha

decadas, nas Constituiçôes brasileiras.

129 PARAIBA. Tribunal Regional do Trabatho. 13 Regiào. Acórdão n° 54512. Recurso Ordinário n° 1127/1999.



132

Ora, o Enunciado no 331, IV nào pode, efetivamente, considerar o privilégio de

isenção responsabilizatória contido no artigo 71, § 1°, da Lei de Licitaçôes n° 8.666/93, pela

simples razão de que essa norma contraria a Constituição Federal, e portanto, não deveria

produzir efeito.

A possibilidade de condenaçao trabaihista do poder püblico foi reconhecida em

decisão unanime pela Quarta Turma do TST ao afastar um recurso de revista, proposto pela

União Federal em urna controvérsia judicial, que remonta fevereiro de 1992, quando a União

flrrnou urn contrato de trés meses corn o Hospital Geral de Porto Alegre, onde ao final do

contrato, urn trabalhador ingressou na Justiça trabalhista para reclamar verbas não pagas.

Na opiniào do Ministro Moura Franca, a admissào de impossibilidade de

responsabilizaçao subsidiária da contratante, mesmo da Administração Püblica, "seria

menosprezar todo arcabouço juridico de proteção ao empregado"(RR - 464265/98)'°.

Em outros arestos, a tese firmada no sentido de desconsiderar a lei de licitaçôes, vem

sendo constanternente adotada, a exemplo da decisão da SDI - 1 do TST, confirmando a

responsabilidade subsidiaria do municIpio de Curitiba em relação as obrigaçôes trabaihistas

devidas por um prestador de serviços, cuja relatora do recurso, Ministra Cristina Peduzzi,

citando o Enunciado n° 331/TST, afirma que, apesar de ser responsabilizada corn flindamento

no referido enunciado, a Administraçao podera reaver o que pagou ao trabalhador em razão da

inadimpléncia de sua contratada, por meio de açào regressiva. Segundo ela, "inadimissivel é

que, sob o manto da intangibilidade do ato administrativo, terceiros possam ser lesados".

(ERR 411020/1997) 131

A polémica em torno da temática responsabilizatória no Direito do Trabalho

harmoniza ao leito básico da tendéncia jurisprudencial mais avançada a responsabilidade

130 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. TST reconhece responsabilidade da UniAo por débito

r	
trabaihista. Escritório Online. DisponIvel em: www. escritorioonline.com . Consulta feita em: 25 de mar.
2003.
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subsidiária, restringindo a algumas hipóteses a solidária, não se afastando da direçâo

construlda sobre dois tri1ho: a ampliação das hipóteses de responsabilizacão, tanto em

relação as pessoas quanto em relaçao as verbas, e a qualificacäo preponderantemente

subsidiária da nova responsabilidade ampliada.

A segunda observação mencionada concerne a impossibilidade jurIdica de a

administraçào ser condenada subsidiariamente na obrigacäo de fazer, qual seja, realizar

anotaçOes na Carteira de Trabaiho e Previdéncia Social - CTPS do empregado, ainda que seja

efetivamente a tomadora dos serviços deste, ja que esta obrigacão é exc!usiva da empregadora

formal, ou seja, da empresa terceirizante.

Nesse contexto, a Adrninistração seria condenada apenas a obrigação de pagar as

parcelas constantes do tItulo executivo judicial, e, ainda assim, so depois de excutidos e não

encontrados, os hens do devedor principal.

Assim, pode-se conc!uir que a inaptidäo da prestadora acarreta apenas a

responsabilidade subsidiária, que fiincionará como uma garantia a satisfaçao dos créditos do

trabalhador, e essa garantia não exclui sequer os órgãos da administração püb!ica de acordo

com o que dispôe a Sñmula 331, IV/TST.

4.3.3 Aspectos Processuais e litisconsórcio passivo

E a Justiça do Traba!ho competente para dirimir controvérsias, envo!vendo re!ação de

emprego corn empresa terceirizante, embora, ern algumas situaçôes, possa haver rnera relação

de trabaiho law sensu corn empresa tornadora de serviços, por força do artigo 114, caput-

CF/88. Em relaçao ao trabaihador temporario, essa competéncia também está expressa na lei

especifica (art. 19, Lei. n. 6.019/74).

-r

'' BRASIL.Tribunal Superior do Trabaiho. TST: municipio responde por débito trabaihista de prestador de
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Mesmo na terceirização considerada licita, em que a doutrina afasta a configuraçào da

relação de emprego corn o tomador de serviços, nao o considerando parte legItima para

figurar em juizo, na demanda ern que o empregado da empresa prestadora de serviços reclama

seus direitos trabalhistas, nao se exclui a responsabilizacão subsidiaria, ja que não decorre da

declaraçAo da relação do vinculo.

Isso se faz mister porque, no polo passivo, será parte legitirna o titular da obrigacão,

entendendo-se obrigação corno o vinculo jurIdico sob o qual uma pessoa pode exigir de outra

uma prestacão economicamente apreciavel.

-r Obviamente, por se tratar de inexisténcia de vinculo, a sua responsabilidade não atinge

obrigacOes que seriam personalIssimas do ernpregador formal, como a anotação na CTPS, a

entrega de guias para levantamento de FGTS e para recebimento de seguro-desemprego,

embora, quanto a estes dois ültirnos aspectos, a responsabi!idade pela indenização

compensatória !he atinj a, independentemente.

Deve-se aceitar, indubitavelmente, que o prestador venha a juízo, não como terceiro,

mas pane integrante do caso. A!iás, a presenca do fornecedor de mAo-de-obra não é sequer

facultativa, é obi-igatOria, formando-se o que se denomina !itisconsOrcio passivo necessário

(artigo 47, do CPC), pois a sentença deverá atingir de modo igual a ambas as partes que

figuram no processo. Nestes termos, ainda que a pane reclamante assim nAo requeira, 0 juiz,

de oficio, determinará a citação do prestador dos serviços a fim de se defender, pois, em

casos concretos, poderá ate haver conluio entre as partes litigantes para prejudica-!o.

De qualquer forma, a jurisprudéncia firrnou entendimento, no sentido de considerar

que, em situaçôes de terceirização, somente podera declarar a responsabilidade subsidiária do

tornador de serviços, caso este componha também o polo passivo da lide instaurada e conste

serviço. Escritório On-line. Disponivel em: www.escritorioonline.com . Consulta feita em: 19 de nov. 2003.



do titulo exe

(Enunciado r



c0NsIDERAçOEs FINAlS

As reflexôes emitidas neste trabaiho evidenciam que o processo de terceirização ganhou

dimensöes amplas no mercado de trabaiho brasileiro, tendo se desenvolvido sem o cuidado

normativo do legislador patrio, fato que contribuiu para urn desequilibrio entre a fragil regulaçào

e as práticas terceirizantes, levando que a jurisprudéncia a implementar uma sistemática capaz de

atender a evolução desse fenômeno.

Dessa forma, algumas referéncias legais foram se amoldando a singularidade do processo,

introduzidas pelos novos fatos sociais, encontrando-se, no segmento estatal, as primeiras

experiências legiferantes.

No âmbito privado, a introdução de diplomas de contrataçOes de empresas para execuçâo

de serviços, através da terceirizaçào, produziu uma inflexao no ordenamento trabaihista pâtrio, ao

combalir a figura da bilateralidade no contrato de trabaiho, come, uma das precIpuas

caracterIsticas na relaçao empregatIcia.

As Leis n° 6.019/74 e n° 7.102/83 se tornaram modelos que apenas introduziram certa

regulação normativa, no ambito das empresas privadas interessadas em terceirizar alguns

serviços, mas a expansAo do processo não se restringiu as hipóteses aventadas por estas leis, seja

na terceirizaçào provisória corn 0 contrato temporário, seja na permanente, através da contratação

de categoria especIfica, como dos vigilantes.

0 fato é que a terceirização não está definida em lei, mas é uma estratégia administrativa,

que tern por objetivo organizar a empresa para reduzir seus custos e otimizar a qualidade de seus

produtos, corn o intuito de enfrentar a competitividade do mercado. Em contrapartida, essas

It-
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empresas sofrem Os riscos inerentes a atividade terceirizada, decorrentes da parca legislacao

existente.

A terceirizaçào é urn recurso que muitas empresas tern utilizado corno forma de centrarem

seus esforços em suas atividades-fim, isto e, para se dedicarem mais ao negócio sobre o qual

possuem especialidade e, por conseguinte, obterem ganhos de competitividade no mercado,

aumentando sua lucratividade. Entretanto, a redução de custos experimentada corn a terceirização

não pode derivar da lesão a direitos sociais já adquiridos pelo trabaihador.

Desde a decada de setenta, a jurisprudéncia brasileira vem tentando construir uma

orientaçào interpretativa, na busca de dirimir muitas controvérsias aventadas pelo laconismo de

regras legais, quanto a inovaçào terceirizante, introduzida no cenário do mercado de trabaiho

nacional.

Em 1983, quando o TST fixou urna Stmula jurisprudencial em que levantava as hipoteses

estritamente limitadas de viabilidade de contrataçôes sob a modalidade intermediada por empresa

dispôs em seu texto que, "salvo os casos de trabaiho ternporário e de serviço de vigilância,

previstos nas Leis n° 6.019, de 3.1.1974, e no 7.102, de 20.6.1983, é ilegal a contrataçào de

trabaihadores por empresa interposta, formando-se o vInculo empregaticio diretarnente corn o

tomador de serviços".

A proposta inicial tinha como escopo realçar o contrato de trabalho padrão, tentando

coibir as manifestaçöes excetivas de contratação, como a contrataçào por empresa interposta.

Nesse sentido, impunha-se, que fora das hipóteses previstas nas Leis n° 6.019/74 en° 7.102/83, a

interposição de mào-de-obra seria ilIcita e, portanto, motivaria o estabelecimento de vinculaçäo

nos rnoldes de urn contrato clássico corn o efetivo tornador de serviços.

Nào obstante, outros institutos assemeihados a terceirização ja eram praxe no sistema de

contrataçôes, como a locaçào de serviços e a empreitada, e, no entanto, estão longe de ser
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considerados ilIcitos, ate porque são tipicos contratos de prestacão de serviços previstos

legairnente no CC, através dos artigos 1.216 a 1.236 e artigos 1.237 a 1.241, respectivamente.

No campo do Direito Comercial, a locação mercantil prevista no artigo 226 do Codigo

cornercial, tambern é urn contrato, que se revela muito próximo a locação de trabaiho, pois uma

das paftes se obriga a dar a outra, pot determinado tempo e preco certo, o use de alguma coisa ou

do seu trabaiho.

0 artigo 455 da CLT reconhece a empreitada e a subempreitada, assegurando aos

empregados o direito de ajuizar ação em face de inadimplemento, quanto as obrigacOes

trabaihistas, dando, portanto, legalidade a esse instituto, enquanto espécie de prestacão de

serviços.

A orientaçào surnulada do TST também nao expressou, devidarnente, as práticas já

bastantes em uso, uma vez que não prestigiou sequer as experiências jã adotadas pela

adrninistração páblica, que previam as exceçOes descritas para contrataçôes terceirizadas, em se

tratando de serviços instrurnentais inerentes a atividade-meio das entidades estatais,

consubstanciadas no Decreto n° 200/67 e Lei n° 5.645/70, razAo pot que, em 1993, houve a

revisão da sümula 256 através do Enunciado 331 do TST.

Note-se que a estruturação do processo terceirizado flinciona através de contratos de

prestacão de serviços ou de compra de bens, complementados por contratos acessórios, podendo

se utilizar de diversos instrumentos legais de contrataçAo regulados pelo Direito Civil, Comercial

e do Trabaiho. Alguns desses instrumentos foram instituidos, antes mesmo do sistema

terceirizante adquirir as proporcôes alcançadas, come, per exemplo, a empreitada.

Dentre as medidas terceirizantes, algumas empresas entendem ser pertinente contratar

cooperativas, pois, sob o manto protetivo das disposiçOes legais afastadoras da configuração de

vInculo empregaticio corn cooperados, contempladas no artigo 90 da Lei n° 5.764/71 e no
ip
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'4.

parágrafo ünieo do artigo 442 da CLT, esta opcào representa uma modalidade de tercerizar, desde

que nào seja considerada fraudulenta a constituição da cooperativa on mesmo sua contratação.

Como a terceirizaçAo se perpetra em atividades especificamente concebidas na lei e na

jurisprudéncia, é importante que requisitos inerentes a relação de emprego tIpico, como a

.pessoalidade e a subordinação, estejam ausentes para que não se configure uma fraude an

sistema.

Quanto aos riscos trabaihistas decorrentes dos contratos de prestação de serviços

terceirizados, estes persistem, mesmo após 0 reconhecimento judicial da licitude dessas

contrataçOes, estando, diretamente, relacionados as responsabilidades subsidiária ou solidária

desde que os encargos trabalhistas sejam inadimplidos pelo fornecedor, segundo esteira

perpetrada no Enunciado 331/TST.

Esta responsabilidade adviria do próprio risco empresarial assumido em vista da

terceirizaçào, independendo da alegacão ou evidéncia de inidoneidade da empresa, contratante

direta da força de trabaiho.

Olhando sob o prisma jurIdico, pode-se dizer que o processo de terceirizaçâo constitui

novidade para o direito do trabalho pátrio, principalmente, no setor privado, vez que, na

%kw-
	Administragdo Püblica, foi amparado pela edição do Decreto-lei n° 200/67.

As leis n° 6.019/74 e n° 7.102/83 introduzirarn certa regulacão norrnativa, no ambito das

empresas privadas interessadas em terceirizar alguns serviços, mas a expansão do processo não se

restringiu as hipóteses aventadas por estas leis, necessitou de entendimento jurisprudencial

esboçado em trés momentos: primeiro corn o Enunciado 256/TST, depois com a ediçào do

Enunciado 331 e, em seguida, corn a Resoluçào administrativa n° 96/2000, visando determinar o

responsável pelos direitos trabalhistas da mao-de-obra terceirizada, sobretudo ern caso de

inadimplemento do fornecedor dessa força de trabalho.
VI-
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No setor püblico, a responsabilização per essas obrigacôes não e admitida na Lei n°

8.666/93, embora a Resoiuçäo n° 96/00 do TST preveja que tal responsabilidade seja estendida

aos entes estatais.

0 Enunciado 331/TST recepcionou, de forma contundente, a regra de expresso ernpecilho

A forrnaçào de vmnculo direto entre trabaihador terceirizado e ente estatal tomador dos serviços,

sob a configuração de ilicitude da terceirizaçào, em respeito ao comando constitucional, que

estabelece a necessidade de prévio concurso pUbhco para investidura em cargo ou emprego

püblico nas entidades da administração pñbiica direta, indireta e fundacional, no seu artigo 37, II,
t

paragrafo 2°.

Tal entendimento não e pacIfico, uma vez que a despeito de ter aproveitado a regra

contitucional, o referido Enunciado não estabeleceu parâmetros para explicar as conseqüéncias

advindas da irregularidade na contratação terceirizada pela Administraçao, embora inciva esses

entes no piano da responsabilidade secundária, que é o pagamento das verbas, inclusive, corn

possibilidade de ação regressiva contra a ernpresa fornecedora de rnao-de-obra.

Contudo, nao e sO na responsabiiidade do tomador de serviços que se situam as discussöes

acerca da terceirização, verifiquem-se, tarnbém, as transformaçOes pelas quais passou a

k	
economia, trazendo rnuitos transtornos aos movirnentos sindicais, em todo o rnundo, ern virtude

do novo perfil esboçado peias classes de trabalhadores.

Assim, a terceirização adquiriu o condão de provocar a inibição da negociação coletiva,

que e uma condiçAo de incremento a autonomia da vontade dos interiocutores sociais na reiação

entre o capital e o trabalho e urn instrumento relevante para a discussão da meihoria dos njveis de

qualidade de vida daqueles que prestarn serviços no contexto social.

Logo, conseqüéncias como o desernprego, a concentração de renda, o enfraquecirnento

dos rnovirnentos sociais e dos sindicatos, fazem com que os sindicahstas se posicionern
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contrários ao processo terceirizante, em face de urn aspecto sintomático, que é o esfacelarnento

das categorias.

A via mais propicia para suprir essas dificuldades sociais é adequar o instituto da

terceirização aos principios elencados na Constituição, sobre o direito de organizacão sindical

representativa da categoria profissional.

Não so a jurisprudéncia como o Poder Legislativo devem procurar adequar a terceirização

A consecuçao desses principios, juntamente corn o da negociacão coletiva ern nIvel constitucional

no direito pátrio, uma vez que as práticas terceirizantes tendern a rechaçar a associaçào da força

de trabaiho.

A controvérsia, nesse sentido, gira em torno da possibilidade de isonomia dos

trabaihadores, transcendendo a mera equiparacäo salarial, prevista no contrato temporário e

sedimentada na lei, já que tal principio não alcança sequer as outras hipóteses de contratação

terceirizada de serviços, e nem a jurisprudéncia se pacificou a respeito, entendendo, inclusive,

que este instituto nào seria possivel na terceirização licita.

Tal posicionamento vem recebendo numerosas crIticas doutrinárias, principalmente, em

relaçao a regulaçäo normativa internacional e intema de outros paises, que se manifestaram

favoraveis a igualdade salarial entre os obreiros que sejam terceirizados e aqueles originários da

empresa tomadora.

A questão da isonomia salarial, entre os trabaihadores terceirizados e os permanenternente

mantidos na empresa tomadora, suscita muitos debates, apoiados na Constituiçao Federal

Brasileira de 1988, que erigiu o principio isonômico em nIvel major, no seu artigo 7°, inciso

XXX, embora não exista neithurn preceito especifico, que trate do tema de forma ampla.

Ha

C
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Assim, pode-se concluir que a seara da responsabilidade por verbas trabaihistas nas

relaçöes de terceirização é muito controvertida, dada a caréncia normativa, em descompasso corn

a intensificaçao das práticas terceirizantes no mercado de trabaiho.

Os processo de reajustamento da ordern juridica trabaihista, aliada a expansâo da

terceirização dos serviços de apoio e administrativos, tern levado a urna redução na qualidade de

empregos criados pelo crescirnento de postos de trabaiho instáveis, mal remunerados e

dessindicalizados.

Num cenário de retomada do crescimento econOmico nos paises em desenvo!vimento,

como no Brasil, a geracão de empregos não atende a demanda de trabaihadores desocupados,

muito menos no caso brasileiro, onde as diferenças regionais provocam um exOdo intenso da

popu!acao economicamente ativa para os grandes centros urbanos, que intensifica,

conseqüentemente, o problema da desestruturação social.

Portanto, faz-se necessário pensar no retomo do papel regu!ador do Estado Social,

enquanto elemento competente para elaboração de po!Iticas de geração de emprego que

obedeçam aos principios de descentra!ização, parceria entre os atores sociais e flexibi!idade

adaptativa, associados a preservacão dos direitos inafástáveis de protecào ao ser humano

trabaihador.
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