
TERCEIRIZAÇÃO NA REFORMA 
TRABALHISTA E A RECENTE 
DECISÃO DO STF  - ADPF 324 e o 
RE 958.252



O STF, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema
725 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário. Em
seguida, o Tribunal fixou a seguinte tese:

"É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho
entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social
das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da
empresa contratante“. Plenário, 30.8.2018.
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REUNIÃO TÉCNICA

Julgamento STF – Repercussão Geral – Tema 725.



No julgamento do Tema 725, o objeto foi a legalidade da aplicação da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho (TST):

"CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova redação do item IV e inseridos os itens V e VI à redação) -

Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011

I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços,

salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974).

II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos da

Administração Pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da CF/1988).
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Julgamento STF – Repercussão Geral – Tema 725.



No julgamento do Tema 725, o objeto foi a legalidade da aplicação da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho (TST):

III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei nº 7.102,

de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-

meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta.

IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade

subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação

processual e conste também do título executivo judicial.
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Julgamento STF – Repercussão Geral – Tema 725.



No julgamento do Tema 725, o objeto foi a legalidade da aplicação da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho (TST):

V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV,

caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na

fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida

responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.

VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período

da prestação laboral.

24/07/2019 TRACT © 5

REUNIÃO TÉCNICA

Julgamento STF – Repercussão Geral – Tema 725.



Principais dispositivos alterados pela Lei nº 13.429/17 – Lei da Terceirização:

Art. 4º-A. Considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas

atividades, inclusive sua atividade principal, à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua capacidade

econômica compatível com a sua execução.

§ 1º A empresa prestadora de serviços contrata, remunera e dirige o trabalho realizado por seus trabalhadores, ou subcontrata

outras empresas para realização desses serviços.

§ 2º Não se configura vínculo empregatício entre os trabalhadores, ou sócios das empresas prestadoras de serviços, qualquer que

seja o seu ramo, e a empresa contratante.
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Lei 6.019/74 alterada pela Lei 13.429/17 e Lei 13.467/17.



Principais dispositivos alterados pela Lei nº 13.429/17 – Lei da Terceirização:

Art. 4º-C. São asseguradas aos empregados da empresa prestadora de serviços a que se refere o art. 4o-A desta Lei, quando e

enquanto os serviços, que podem ser de qualquer uma das atividades da contratante, forem executados nas dependências da

tomadora, as mesmas condições:

I - relativas a:

a) alimentação garantida aos empregados da contratante, quando oferecida em refeitórios;

b) direito de utilizar os serviços de transporte;

c) atendimento médico ou ambulatorial existente nas dependências da contratante ou local por ela designado;

d) treinamento adequado, fornecido pela contratada, quando a atividade o exigir.
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Lei 6.019/74 alterada pela Lei 13.429/17 e Lei 13.467/17.



Principais dispositivos alterados pela Lei nº 13.429/17 – Lei da Terceirização:

II - sanitárias, de medidas de proteção à saúde e de segurança no trabalho e

de instalações adequadas à prestação do serviço.

§ 1º Contratante e contratada poderão estabelecer, se assim entenderem,

que os empregados da contratada farão jus a salário equivalente ao pago

aos empregados da contratante, além de outros direitos não previstos neste

artigo.
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Lei 6.019/74 alterada pela Lei 13.429/17 e Lei 13.467/17.



Principais dispositivos alterados pela Lei nº 13.429/17 – Lei da Terceirização:

Art. 5º-A. ...

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

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

§ 5º A empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas

referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços, e o recolhimento das

contribuições previdenciárias observará o disposto no art. 31 da Lei no 8.212, de 24 de

julho de 1991.

24/07/2019 TRACT © 9

REUNIÃO TÉCNICA

Lei 6.019/74 alterada pela Lei 13.429/17 e Lei 13.467/17.



Principais dispositivos alterados pela Lei nº 13.429/17 – Lei da Terceirização:

Art. 5º-B. O contrato de prestação de serviços conterá:

I - qualificação das partes;

II - especificação do serviço a ser prestado;

III - prazo para realização do serviço, quando for o caso;

IV - valor.
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Lei 6.019/74 alterada pela Lei 13.429/17 e Lei 13.467/17.



Principais dispositivos alterados pela Lei nº 13.429/17 – Lei da Terceirização:

Art. 5º-B. O contrato de prestação de serviços conterá:

I - qualificação das partes;

II - especificação do serviço a ser prestado;

III - prazo para realização do serviço, quando for o caso;

IV - valor.
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Lei 6.019/74 alterada pela Lei 13.429/17 e Lei 13.467/17.



Principais dispositivos alterados pela Lei nº 13.429/17 – Lei da Terceirização:

Art. 5º-C. Não pode figurar como contratada, nos termos do art. 4o-A desta Lei, a pessoa

jurídica cujos titulares ou sócios tenham, nos últimos dezoito meses, prestado serviços à

contratante na qualidade de empregado ou trabalhador sem vínculo empregatício, exceto

se os referidos titulares ou sócios forem aposentados.

Art. 5º-D. O empregado que for demitido não poderá prestar serviços para esta mesma

empresa na qualidade de empregado de empresa prestadora de serviços antes do decurso

de prazo de dezoito meses, contados a partir da demissão do empregado.
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Lei 6.019/74 alterada pela Lei 13.429/17 e Lei 13.467/17 .



Art 9º “... serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo

de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na

presente Consolidação”.
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Disposições da CLT alteradas pela Lei 13.467/17 (Reforma Trabalhista).



Requisitos do vínculo empregatício:

 Pessoalidade

 Onerosidade

 Não eventualidade

 Subordinação
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Disposições da CLT alteradas pela Lei 13.467/17 (Reforma Trabalhista).



“Com edição da lei 13.429/2017 ("Lei da Terceirização") não há como prevalecer o

entendimento sobre a ilicitude da terceirização de serviços de operação de telemarketing no

segmento bancário, que tinha respaldo nas súmulas 331 do TST e 49 deste TRT. É que a

nova lei autoriza a contratação de serviços terceirizados específicos, seja em atividade-

meio, ou em atividade-fim da empresa contratante, diferenciação que, inclusive, deixou de

existir com a nova lei, levando ao cancelamento dessas súmulas jurisprudenciais”. A

decisão é do juiz Marco Aurélio Marsiglia Treviso, da 1ª Vara do Trabalho de Uberlândia,

que, revendo entendimento anterior, considerou lícita a terceirização de serviços de

atendimento a clientes de cartão de crédito do grupo Bradesco através do sistema de

telemarketing.
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Jurisprudência – Decisão TRT 3ª Região.


