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TERCEIRIZAÇÃO: CRITÉRIOS DA SÚMULA 331 DO TST E A 

RESPONSABILIDADE DO TOMADOR SOBRE OS TÍTULOS 

TRABALHISTAS1 

        Michel Olivier Giraudeau 

 

1. O conceito de terceirização 

   

 Sabe-se que a  expressão “terceirização” tem origem na área de 

administração de empresas, e resulta de um neologismo construído a 

partir da palavra terceiro. Sugerida como uma solução, diante das 

exigências cada vez maiores da acirrada concorrência, a idéia enfatiza 

a descentralização de determinadas atividades, destinando-as ao 

subcontratado, com o intuito de permitir, ao tomador dos serviços, que 

se dedique ao foco de sua atividade principal.  

 

 A empresa subcontratada (terceirizada), especialista em seu 

ramo de atividade, tem a flexibilidade de adequar-se rapidamente às 

mudanças do mercado e às inovações da tecnologia, assumindo o 

ônus da administração e do risco de sua própria atividade econômica.  

O contratante, por outro lado, economiza custos da contratação e 

treinamento de empregados, para a realização de atividades mais 

periféricas ao seu principal ramo de atividade.   

  

                                                           
1 Artigo publicado no livro Temas em Direito do Trabalho – I (Direito Material Individual), Editora LTr, 
São Paulo, 2006. Coordenação Paulo Sérgio João e Pedro Paulo Teixeira Manus. 
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  Esse procedimento se apresenta, originalmente, não apenas 

com as vantagens da diminuição dos encargos, comparativamente à 

contratação pela modalidade do vínculo de emprego, dos 

trabalhadores necessários àquelas atividades terceirizadas, mas 

também no atendimento das exigências quanto à qualidade, 

competitividade, e agilidade necessárias para as adaptações às 

constantes mudanças das condições do mercado. 

 

 Os atributos ressaltados pela administração de negócios não 

apresentam, entretanto, uma verdadeira preocupação com as 

questões jurídicas e sociais que daí decorrem, especialmente quando 

se verifica a utilização deletéria desse fenômeno, que, nas palavras de 

Maurício Godinho Delgado2, forma uma relação trilateral, muito distinta 

do modelo clássico empregatício e traz graves desajustes aos 

clássicos objetivos tutelares e distributivos que sempre caracterizaram 

o Direito do Trabalho ao longo da sua história. 

    

  O desafio que se impõe é, assim, a identificação das 

características mais legítimas da terceirização, de maneira que, 

encontrando os critérios mais aceitáveis desse tipo de contratação 

entre as empresas, e separando-os das simples intermediações de 

mão-de-obra, sejam preservados os objetivos tutelados pelo Direito do 

Trabalho.  

 

     

                                                           
2 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. Editora LTr, São Paulo, 2004, pág. 
428 
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  Em vista dos aspectos que pretendemos ressaltar, a hipótese de 

terceirização que nos interessa nesse estudo é aquela do 

fornecimento de serviços, no âmbito do estabelecimento do próprio 

tomador. É o tipo mais comum de subcontratação, e que, em razão da 

relação trilateral que estabelece, mais pode se avizinhar da mera 

intermediação de mão-de-obra. Com esse critério, afastamos a 

simples terceirização para fornecimento de produtos, e principalmente 

aquela em que os empregados da empresa contratada realizam o 

trabalho fora da empresa contratante. 

 

  A realização de serviços no interior do próprio estabelecimento 

do tomador impõe a análise dos critérios de regularidade desse tipo 

contratação, segundo o entendimento jurisprudencial sedimento pelo 

TST, assim como uma avaliação da extensão da responsabilidade do 

tomador dos serviços. 

 

2. O entendimento que se firmou: os critérios da Súmula 331 do 

TST sobre a regularidade da terceirização 

 

 Verificada a redação atual da Súmula 331 do Tribunal Superior 

do Trabalho, cumpre, de modo sucinto, analisar as disposições de 

seus itens, sobre a regularidade desse tipo de contratação.  

 

   “ I – A contratação de trabalhadores por empresa interposta é 

ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos 
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serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei n. 6.019, de 

3.1.74)” 

 

   A disposição inicial está voltada a coibir a idéia nefasta do 

“marchandage”, assim referido pela legislação francesa. Deve-se 

observar, quanto à empresa contratada a necessária especialização, 

com dinâmica e organização próprias, além da efetiva administração 

de seus empregados, junto às empresas tomadoras. Mantém-se, com 

o item I da Súmula, a estrutura básica do então Enunciado 256 do 

TST. 

 

  “II – A contratação irregular de trabalhador, através de empresa 

interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos da 

Administração Pública Direta, Indireta ou Fundacional (art. 37, II, da 

Constituição da República)” 

 

  O item II impõe tratamento diferenciado ao Poder Público, 

comparativamente ao empresariado privado. O entendimento originou-

se no grande número de ações propostas com o objetivo de 

beneficiar-se do art. 19 das Disposições Transitórias da Constituição 

Federal, que oferece estabilidade ao servidor que já estivesse 

trabalhando, pelo menos, por cinco anos junto à Administração 

Pública. A razão para o tratamento diferenciado reside no princípio da 

indisponibilidade da coisa pública.  
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 A Constituição Federal impõe, como requisito ao exercício do 

cargo ou emprego público, a aprovação em concurso público de 

provas ou de provas e títulos. Dispõe o artigo 37, II e parágrafo 

segundo, da Constituição Federal, que é nula a admissão realizada 

sem o cumprimento desse requisito. Assim, mesmo na hipótese da 

ilícita terceirização, afasta-se o reconhecimento do vínculo de 

emprego com a administração pública. 

  

  “III – Não forma vínculo de emprego com o tomador a 

contratação de serviços de vigilância (Lei n. 7.102, de 20.6.83), 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.” 

 

   No item III da Súmula, excepciona-se, o serviço de vigilância, 

este regido pela lei específica, e acrescentam-se os serviços de 

conservação e limpeza, que, embora não amparados por norma legal, 

já eram utilizados, por tradição, mediante a terceirização.  

 

   O aspecto que merece maior destaque refere-se à exceção de 

contratação irregular quando se tratar de serviços especializados 

ligados à atividade-meio do tomador. 

 

   Como se sabe, não há critérios muito bem definidos para a 

diferenciação da atividade-fim e atividade-meio. Atividades-fim são 



 6

aquelas que coincidem com os fins da empresa contratante, enquanto 

as atividades-meio não são coincidentes com esses fins; destinam-se, 

estas últimas,  a etapas prévias do processo produtivo, e à própria 

finalidade  da empresa. 

 

  Há, contudo, situações que representam grande dificuldade, na 

diferenciação entre ambas as atividades assim classificadas, em vista 

das particularidades do caso, ficando a critério e análise do julgador, 

tendo-se em conta as razões mais elevadas do instituto: a 

especialização, a concentração de esforços naquilo que é a vocação 

principal da empresa; a busca de maior eficiência na sua finalidade 

original, e não apenas a diminuição de custos. 

  

  A exclusão da possibilidade da terceirização da atividade-fim já 

mereceu críticas fundadas pela doutrina, como destaca Luiz Carlos 

Amorim Robortella: “A proibição da subcontratação na atividade-fim, 

admitindo-a tão-somente na atividade-meio, não se afigura aceitável 

porque, em primeiro lugar, muitas vezes torna-se difícil ou mesmo 

impossível fazer essa distinção. Segundo Messias Donato, os 

complexos de produção de alta tecnologia, que requerem atividades 

polivalentes dos trabalhadores, tornam sutil a identificação das tarefas 

normais ou principais dos empreendimentos contratantes.”3 

 

                                                           
3  - LTr 58/08-938 
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   A experiência demonstra que as atividades mais freqüentemente 

terceirizadas são os serviços de conservação e limpeza, segurança, 

digitação e contabilidade, assistência médica, assistência judiciária, 

auditoria, manutenção máquinas, creche, etc. 

 

  A análise da formação do vínculo entre o terceirizado (ou 

empregado deste) e o tomador do serviço reside, evidentemente, na 

eventual relação de pessoalidade e subordinação, que dê ensejo aos 

traços característicos da relação de emprego. Cabe à empresa 

prestadora dos serviços exercer o poder de direção e aplicação efetiva 

da força de trabalho do empregado, para cumprimento do contrato de 

prestação de serviços. À empresa terceirizada se reserva, ainda, e 

com exclusividade, o poder de organização e o poder regulamentar 

sobre os trabalhos do empregado contratado, impondo-lhe o controle e 

a disciplina inerente ao contrato de trabalho.   

 

 Embora se apresente muitas vezes tênue a distinção entre a 

atividade-meio e a atividade-fim a ser terceirizada, a existência da 

simulação da realidade, no contrato de prestação de serviços dessa 

natureza, com a mera intermediação de mão-de-obra, evidencia-se na 

hipótese da interferência direta do tomador de serviços no trabalho 

executado, especialmente nas situações em que aquele exige 

especificamente quem vai executá-los, além de comandar, dirigir e 

fiscalizar a prestação.   

   



 8

 “IV – O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do 

empregador, implica na responsabilidade subsidiária do tomador 

dos serviços quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos 

órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações 

públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia 

mista, desde que tenha participado da relação processual e conste 

também do título executivo judicial” 

 

 Cabe, por fim, a análise da controvertida disposição do inciso IV 

da Súmula 331 do TST, que determina a responsabilidade subsidiária 

do tomador dos serviços, quanto ao implemento das obrigações 

trabalhistas pelo verdadeiro empregador.  

 

   Estimula-se, com a posição jurisprudencial citada, a constante 

fiscalização do terceirizado por parte do tomador, quanto ao 

cumprimento das obrigações contratuais trabalhistas, sob pena de 

responsabilizar-se pela culpa “in eligendo” e “in vigilando”. O 

entendimento impõe tal responsabilidade ao tomador dos serviços, 

para as hipóteses de fraude à lei (artigo 9º e 444 da CLT), 

inadimplemento ou inidoneidade do fornecedor, ressalvando-se, por 

evidente, o direito de regresso do terceirizante em face do terceirizado. 

 

  O cumprimento das obrigações contratuais do verdadeiro 

empregador, por parte do tomador dos serviços, como responsável 
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subsidiário, apenas se efetiva, conforme o entendimento da Súmula do 

TST, se houver participado do pólo passivo da demanda.  

 

 A imposição da responsabilidade subsidiária, nos moldes 

referidos, apresenta-se, entretanto, desacompanhada de dispositivo 

legal específico que a determine, concluindo-se que essa atribuição da 

responsabilidade do tomador dos serviços é uma construção 

jurisprudencial e doutrinaria.    

  

  Invoca-se, na aplicação desse critério, o fundamento nas 

disposições legais e constitucionais pertinentes à tutela de direitos 

fundamentais do trabalhador. Nesse sentido, as disposições 

constitucionais dos artigos  1o, III e IV, art. 3o., I, in fine, e III, e IV; art. 

4o., II, art. 6o., art. 7o., caput, e incisos  VI, VII, X; art. 170 e inciso III. 

Há, ainda, as disposições dos artigos 186, 187  e 594 do atual Código 

Civil. 

 

  Vantuil Abdala4 ressalta que a ordem econômica, fundada na 

valorização do trabalho humano, tem por finalidade assegurar a todos 

uma existência digna, conforme ditames da justiça social, e que a 

ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o 

bem estar e a justiça social (artigos 170 e 193 da CF). Contudo, o 

autor ressalta, de outro lado, que é o próprio artigo 170 da 

Constituição Federal que também determina que a ordem econômica 

                                                           
4 Terceirização: atividade-fim e atividade-meio – responsabilidade subsidiária do tomador de 
serviço. Revista. Ltr  60-50, 587-590, maio 1996, pág. 588. 
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está fundada na livre iniciativa, e autoriza a todos o exercício de 

qualquer atividade econômica.  

 

  A aplicação dos critérios jurisprudenciais, na busca de 

conceituar a terceirização regular, visa o equilíbrio entre esses 

princípios constitucionais, de maneira a preservar o aspecto 

teleológico do Direito do Trabalho e a função social dos contratos 

entre particulares (artigo 421 do Código Civil). 

 

 Entende-se, assim, que, ao tomador que opta por terceirizar a 

produção de um bem ou prestação de serviço impõe-se a obrigação 

de observar alguns requisitos. Isso se dá não apenas quanto à 

especialização da empresa terceirizada, em seu ramo de atividade, 

mas também quanto à fiscalização do cumprimento, por esta última, 

de suas obrigações, no contrato de emprego estabelecido com seus 

próprios trabalhadores, sob pena de ele mesmo, tomador, 

responsabilizar-se pelas obrigações inadimplidas. 

 

 

3. Culpa “in eligendo”  e “in vigilando” 

 

  A imposição da responsabilidade subsidiária do tomador está 

alicerçada em sua culpa “in eligendo” e “in vigilando”. 

 

  É natural a contratação pelo melhor preço e condições de 

realização do serviço. Entretanto, entende a jurisprudência que o 

contratante deve utilizar-se do acesso à informação quando elege a 
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empresa terceirizada, com a finalidade de avaliar se é uma empresa 

especialista em seu ramo de atividade, e se apresenta condições 

materiais de viabilidade de seu negócio, indicando para o cumprimento 

de suas obrigações contratuais com seus próprios empregados.  

 

 De outra forma, segundo o entendimento jurisprudencial 

sedimentado, configurar-se-ia a culpa “in eligendo”, circunstância que 

autoriza a imposição da responsabilidade subsidiária do tomador dos 

serviços, que não teria atendido à função social de sua atividade 

empresarial, e do contrato firmado com a empresa fornecedora, em 

prejuízo do trabalhador contratado por esta última.  

 

 A própria configuração da chamada culpa “in eligendo” é questão 

que deve ser analisada à luz do de seu conceito jurídico. De Plácido e 

Silva5 a caracterizava, ao lado da culpa “in vigilando”, como espécie de 

culpa extracontratual (aquiliana), assim entendida como “a falta de 

dever, fundado num princípio geral de Direito que manda respeitar as 

pessoas e os bens alheios”, conceito que atribuía a Clovis Beviláqua. 

 

 Ainda, seguindo a definição de  De Plácido e Silva, a culpa “in 

eligendo” seria resultante da escolha, atribuindo-se, por exemplo, ao 

proprietário, ou patrão, “pelas faltas cometidas por seus serviçais, 

empregados ou prepostos, na execução de atos ou omissões que 

possam causar danos a outrem, desde que ocorridos no exercício do 

trabalho que lhes é cometido”. 

 

                                                           
5 Vocabulário jurídico. Forense. Rio de Janeiro- São Paulo, 1963. vol. I, p. 461 
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   Não se pode negar uma particularidade, na espécie de 

subcontratação em estudo: ao eleger a empresa fornecedora, para a 

realização da atividade terceirizada, a contratante não o faz, 

especificamente, com a finalidade de que esta última, por sua vez, 

contrate determinado empregado.  

 

 A contratação do serviço terceirizado tem por objetivo a própria 

prestação do serviço; busca-se, portanto, o resultado do serviço 

terceirizado e não a prestação habitual de determinado trabalhador. 

Excetuada a hipótese da mera intermediação de mão-de-obra (já 

afastada da terceirização regular, por seu intuito fraudulento, conforme 

item I da Súmula 331 do TST), o contrato firmado entre a tomadora e a 

fornecedora não deve buscar a prestação específica de empregado 

algum. 

 

 Nessa medida, é certo observar que o fornecedor não foi eleito 

para aquela finalidade específica (contratar determinado empregado); 

ao contratar seus próprios empregados, e na administração de seu 

próprio negócio, a empresa terceirizada não o faz “em nome” da 

empresa tomadora.  

 

 Acrescente-se o fato de que o próprio fornecedor já possui, em 

regra, seu próprio quadro de empregados, antes mesmo de haver sido 

contratado pelo tomador. A situação se explica  pelo fato de que o 

fornecedor dos serviços, especialista em sua atividade, atende 

simultaneamente a diversos outros clientes, remanejando, a seu 

critério, seu próprio quadro de pessoal. 
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 O eventual descumprimento das obrigações da empresa 

terceirizada, em relação aos seus próprios empregados, não parece 

derivar, simplesmente, de ato culposo da mera tomadora dos serviços 

terceirizados, quando alheia aos critérios e condições que nortearam 

aquela relação jurídica especifica (contrato de trabalho entre a 

fornecedora dos serviços e seu empregado). Contudo, o que 

entendimento jurisprudencial pretende é impor, ao tomador dos 

serviços, o dever de cautela na escolha a empresa contratada, tanto 

quanto isso seja possível, tendo em vista sua própria responsabilidade 

social, em face desse fenômeno de contratação. 

 

 O mesmo se pode dizer quanto à chamada culpa “in vigilando” 

(falta de vigilância). Retomemos uma antiga definição: “é a que se 

imputa à pessoa, em razão de prejuízos ou danos causados a outrem, 

por atos de pessoas, sob sua dependência, ou por animais  de sua 

propriedade, conseqüentes da falta de vigilância ou atenção que 

deveria ter, de que resultaram os fatos, motivadores dos danos e 

prejuízos.”6  

 

 Se entendermos que não há necessária vinculação do contrato 

de prestação de serviços, entre a tomadora e a fornecedora, com o 

contrato de trabalho mantido, por esta última, com seus próprios 

empregados, pode-se defender que esse aspecto afasta as hipóteses 

de culpa in vigilando do tomador, caso o fornecedor não cumpra com 

                                                           
6 SILVA, De  Plácido. Obra citada.  
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as obrigações decorrentes do contrato de trabalho firmado com 

determinado empregado. 

 

  A imposição da responsabilidade do tomador tem a mesma 

inspiração. Está fundada no fato de que, não obstante ele não interfira 

diretamente no contrato mantido entre a empresa terceirizada e seu 

próprio empregado, é no interior de seu estabelecimento que o 

trabalho se realiza. A condição de destinatário final do trabalho 

contratado justificaria, assim, a obrigação de vigiar a empresa 

terceirizada, no cumprimento de suas obrigações contratuais.    

  

  

4. Conclusão 

 

 A terceirização de serviços, no interior do estabelecimento da 

empresa tomadora, é uma tendência inevitável na relação de trabalho 

atual. Considerando-se que aí se inserem as relações de trabalho 

subordinado (entre a empresa terceirizada e seus próprios 

empregados), é razoável que se fixem critérios de regularidade dessa 

contratação, salvaguardando-se os direitos dos trabalhadores, na 

busca de um equilíbrio entre o princípio de livre iniciativa e o de 

valorização do trabalho humano.    

 

  Com esse propósito é que a doutrina e a jurisprudência têm sido 

enfáticas na imposição dos critérios retratados pela Súmula 331 do 

Tribunal Superior do Trabalho.  
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 Visando, portanto, evitar a imposição da responsabilidade 

subsidiária, entende-se que se impõe ao tomador não apenas o dever 

de cautela, na escolha da empresa terceirizada, mas também o de 

fiscalizar o cumprimento das obrigações do terceirizado frente aos 

seus próprios empregados. Tem-se tornado mais comum, na relação 

estabelecida entre a empresa tomadora e a fornecedora dos serviços, 

a previsão contratual segundo a qual, esta última se obriga a fornecer 

mensalmente a relação de empregados que tenham trabalhado no 

âmbito da tomadora, com os controles de freqüência respectivos, além 

dos recibos salariais, guias de recolhimento de FGTS e INSS. 

 

Acerca da imposição da responsabilidade subsidiária do 

tomador, por força da culpa “in eligendo” e “in vigilando” cumpre 

salientar a observação de Luiz Carlos Amorim Robortella7, no sentido 

de que a imposição da responsabilidade subsidiária tem “mais 

natureza pragmática do que base na teoria jurídica”.  

                                                           
7 Artigo citado 


