
STF DECIDE SOBRE VALIDADE 
da terceirização  
em qualquer atividade

Há decisões de tribunais superiores que, pela relevância 
do tema e a repercussão que a decisão acarreta para a 
sociedade, são consideradas históricas e um divisor de águas 
na jurisprudência.

É o caso da decisão plenária do Supremo Tribunal Federal 
de 30 de agosto de 2018 que, após cinco sessões de muitos 
debates, com 7 votos favoráveis e 4 contra, decidiu que é 
possível a terceirização de mão-de-obra em qualquer atividade 
da empresa, inclusive na atividade-fim.

Essa decisão põe fim a uma antiga discussão na Justiça do 
Trabalho sobre a terceirização de mão-de-obra e os seus 
limites e deve alterar, inclusive, a jurisprudência do TST sobre 
o tema, haja vista que a Súmula 331 que trata da matéria deve 
ser cancelada, pois contraria o entendimento que prevaleceu 
no julgamento do STF no RE-958.252/MG e ADPF 324.

A terceirização é um processo irreversível na economia 
mundial e num mundo globalizado é uma necessidade, pois 
permite uma melhor especialização nos serviços, redução de 
custos e gera mais empregos.
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Não se trata de um conceito jurídico, mas sim de natureza 
econômica.

Para a economia, terceirização representa a transferência 
de atividades produtivas para o ramo terciário, ou seja, a 
prestação de serviços.

Para o Direito do Trabalho, é um fenômeno de desconcentração 
empresarial, pelo qual o empregador transfere a terceiros as 
atividades periféricas, passando a se dedicar à sua atividade 
principal, visando ao aumento da produtividade e da qualidade 
na produção de bens ou no fornecimento de serviços.

Trata-se de um ajuste entre uma empresa tomadora à empresa 
prestadora de serviços, mediante contrato de natureza civil, 
comercial ou administrativo, por cuja realização responde 
a empresa prestadora de serviços, não devendo a empresa 
tomadora ter qualquer ingerência na mão-de-obra da empresa 
prestadora.

O Tribunal Superior do Trabalho editou a Súmula 331 no sentido 
de regulamentar a terceirização de mão-de-obra, restringindo 
a sua aplicação aos serviços especializados ligados à atividade 
meio do tomador, vedando a contratação de trabalhadores 
por empresa interposta com exceção do trabalho temporário, 
considerando como válida a contratação de serviços de 
vigilância 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. 

Quanto à responsabilidade pelo inadimplemento das 
obrigações trabalhistas por parte do empregador, a Súmula 
331 estabelece a responsabilidade subsidiária do tomador dos 
serviços quanto àquelas obrigações, desde que faça parte da 
relação processual e conste do título executivo judicial.

Essa súmula que, na prática, sempre foi tratada como uma lei 
na Justiça do Trabalho, sofreu várias críticas principalmente 
pelo fato de que estaria o TST, ao regulamentar a terceirização, 
legislando o que, em princípio, viola a tripartição dos poderes 
prevista na Constituição Federal.

Um aspecto relevante e que acreditamos tenha influenciado 
os votos favoráveis à terceirização de qualquer atividade da 
empresa e não somente a atividade-meio foi o fato de já existir 
uma legislação específica sobre a terceirização de mão-de-
obra.

A Lei 13.429/17 trouxe alterações na Lei 6.019/74, que trata do 
trabalho temporário, para inserir um tópico específico sobre a 
prestação de serviços a terceiros e a Lei 13.467/17 (reforma 
trabalhista) complementou as alterações na Lei 6.019/74, 
deixando claro que a terceirização pode ser feita em qualquer 
atividade da tomadora, inclusive na sua atividade principal, 



estabelecendo os direitos dos empregados terceirizados 
quando os serviços forem prestados nas dependências do 
tomador, permiti ndo que apenas pessoas jurídicas possam ser 
prestadoras de serviços a terceiros e criando um prazo mínimo 
de 18 meses para que empregados da tomadora possam vir a 
prestar serviços terceirizados como sócios ou empregados da 
contratada. 

Acreditamos que as alterações recentes na legislação 
trabalhista, trazidas com as Leis 13.429/17 e 13.467/17, 
tenham sido consideradas pelo STF na decisão histórica do dia 
30/08/2018.

A Suprema Corte decidiu ser lícita a terceirização ou qualquer 
outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas 
disti ntas, independentemente do objeto social, mas deve ser 
manti da a responsabilidade subsidiária da empresa contratante 
pelos débitos trabalhistas da contratada e que a decisão do 
Plenário do STF não se aplica aos processos em relação aos 
quais tenha havido decisão transitada em julgado.

Vale destacar que a decisão do STF possui repercussão geral 
e efeito multi plicador, ou seja, permite que a Suprema Corte 
aplique o mesmo entendimento para outros processos que 
tratam da mesma matéria.

Em 11/10/2018 o Plenário do STF concluiu o julgamento 
do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 791932, com 
repercussão geral reconhecida, que trata da possibilidade 
de terceirização do serviço de “call center” de empresas de 
telefonia. Também por maioria de votos foi aplicado ao caso 
referido a mesma tese já fi rmada pelo STF no julgamento de 
30/08/2018 e relati vo aos Processos RE 958252 e ADPF 324, 
considerando lícita a terceirização em todas as etapas do 
processo produti vo.

Nesse caso da empresa de telefonia o TST, aplicando a Súmula 
331 do TST, considerou ilícita a terceirização dos serviços de 
“call center”, por entender que os mesmos estão inseridos 
na ati vidade-fi m, afastando a aplicação da Lei 9.472/97 
que, em seu arti go 94, inciso II, autoriza as empresas de 



telefonia a terceirizar as atividades inerentes, acessórias ou 
complementares ao serviço.

A recusa na aplicação da Lei 9.472/97, pelo TST, acarretou 
a repercussão geral no ARE 791932 e o Plenário do STF 
entendeu, com fundamento no artigo 97 da Constituição 
Federal e na Súmula Vinculante 10, que a declaração de 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo só pode ser 
declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos 
membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do 
respectivo órgão especial e não por turma como ocorreu no TST, 
ainda que a mesma não tenha declarado inconstitucionalidade 
mas sim se recusado a aplicar a Lei 9.472/97. 

Através da decisão por maioria, o Pleno do STF aplicou ao 
caso dos serviços de “call center” o mesmo entendimento 
anterior em relação ao RE 958252 e ADPF 324 e considerou 
inconstitucional a Súmula 331 do TST e lícita a terceirização 
de toda e qualquer atividade da empresa, seja meio ou fim, 
afastando o reconhecimento de vínculo empregatício entre a 
tomadora de serviços e o empregado terceirizado no serviço 
de “call center”. 

Em 5 de outubro de 2018, a 5ª Turma do TST proferiu o 
primeiro julgamento após a decisão do Plenário do STF na 
ADPF 324 e no RE 958.252, com repercussão geral reconhecida 

e que decidiu que é lícita a terceirização em todas as etapas 
do processo produtivo, tanto na atividade-meio quanto na 
atividade fim das empresas com efeito vinculante para todo os 
demais órgãos e instâncias do Poder Judiciário.

No julgamento do RR-21071-95.2014.5.04.0202, cujo acórdão 
foi publicado em 5 de outubro de 2018, tendo como relator o 
Ministro Breno Medeiros, o TST entendeu que a partir de 30 
de agosto de 2018 é de observância obrigatória aos processos 
judiciais em curso ou pendente de julgamento a tese jurídica 
firmada pelo STF de que deve ser reconhecida a terceirização 
independentemente da atividade, não tendo mais relevância a 
diferenciação entre os conceitos de atividade-meio e atividade-
fim e seus respectivos efeitos práticos, porque o STF firmou 
o entendimento de que toda a terceirização é sempre lícita, 
não havendo mais espaço para reconhecimento do vínculo 
empregatício do empregado terceirização com o tomador de 
serviços sob o fundamento de terceirização ilícita (ou seja, 
terceirização de atividade essencial, fim ou finalística).

O TRT/10ª Região, em julgamento da 3ª Turma, cujo acórdão 
foi publicado em 10 de outubro de 2018, também decidiu na 
mesma linha do STF entendendo da seguinte forma: 

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERCEIRIZAÇÃO. TELECOMUNICAÇÕES. 
ATIVIDADE-FIM. POSSIBILIDADE. ARE 713.211. Quando do 



julgamento do ARE 713.211, reautuado como RE 958.252 
(repercussão geral - Tema 725), o Supremo Tribunal Federal, 
alterando paradigma já consolidado no âmbito desta Justiça 
Especializada, estabeleceu ser lícita a terceirização em atividade-
fim. Portanto, não subsiste a pretensão do Ministério Público 
do Trabalho de obter provimento jurisdicional impedindo a 
Demandada de terceirizar os serviços de venda, instalação e 
assistência técnica de produtos de telefonia e internet, ainda 
que tais atividades estejam relacionadas à atividade negocial 
da Ré.” (TRT10 - RO-000124-87.2016.5.10.0011 - 3ª Turma - Rel. 
Leone Cordeiro Leite – 10/10/2018) 

Para o transporte rodoviário de cargas, a decisão do STF é 
de extrema importância, pois o setor é tomador de serviços 
terceirizados e também prestador de serviços. A declaração da 
Suprema Corte de que é válida a terceirização de mão-de-obra 
em qualquer atividade do tomador fortalece juridicamente, 
inclusive, a subcontratação de transporte a frete, prevista 
nas Leis 7.290/84, 11.442/07 e no artigo 733 do Código Civil, 
envolvendo contratação entre Empresas de Transporte de 
Cargas (ETC) e entre essas e os Transportadores Autônomos 
de Cargas (TAC).

Vale destacar que o STF, nos autos da Ação Direta de 
Constitucionalidade 48, proposta pela Confederação Nacional 
do Transporte (CNT), foi concedida liminar pelo Ministro Luís 
Roberto Barroso, publicada em 19 de dezembro de 2017, 
suspendendo todos os processos que tramitam no país e que 
discutam o vínculo empregatícios entre os Transportadores 
Autônomos de Carga (TAC) e a Empresas de Transporte de 
Cargas (ETC) e que envolvam a aplicação dos artigos 1º, caput, 
2º, parágrafos 1º e 2º, 4º, parágrafo 1º e 2º e 5º, caput, da Lei 
11.442/2007.

Para o ministro Barroso, a Constituição não impede a 
terceirização da atividade-fim, afirmando que “ao contrário, o 
princípio constitucional da livre iniciativa assegura às empresas 
a formulação das suas próprias estratégias empresariais e 
nem mesmo pelos critérios da CLT seria possível configurar 
a contratação do TAC como relação de emprego, diante da 
ausência dos requisitos da pessoalidade, subordinação e da 
não eventualidade.”

Também destacou o ministro, na mesma decisão, que a 
terceirização “pode, em verdade, constituir uma estratégia 
sofisticada e, eventualmente, imprescindível para aumentar 
a eficiência econômica, promover a competitividade das 
empresas brasileiras e, portanto, para manter e ampliar postos 
de trabalho.” 

Com essas decisões recentes do STF sobre a terceirização, 
entendemos que não fará mais sentido o TST manter a 
Súmula 331 e tampouco a aplicação da teoria da subordinação 
estrutural e deve passar a reconhecer que esse fenômeno 
econômico e jurídico deve ser melhor aceito pelas decisões 
judiciais, inclusive no transporte rodoviário de cargas e logística. 

Entretanto, entendemos que as empresas devem continuar 
tomando cautelas na implantação e gestão da terceirização de 
mão-de-obra, observando rigorosamente os limites contidos 
na lei, evitando fraudes e medidas que possam desvirtuar a 
prestação de serviços a terceiros, atualmente regulamentada, 
como mencionamos anteriormente.




