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A TERCEIRIZAÇÃO NA JUSTIÇA DO TRABALHO, ANÁLISE 

A LUZ DA SÚMULA 331 DO TST 

INTRODUÇÃO 

A terceirização é uma prática comum nas relações de trabalho, contudo, não há legislação específica que trate 

do tema, ficando o trabalhador amparado apenas com a Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. 

CONCLUSÃO 

Para Vólia Bomfim Cassar (2015) a terceirização é 

uma relação trilateral formada pelo empregado, o 

intermediador de mão de obra e o tomador de 

serviços, de modo que a tomadora contrata mão de 

obra (empregado) por meio do intermediador. A 

terceirização se distingue entre lícita e ilícita, sendo 

que as lícitas estão claramente assentadas pela 

Súmula 331 do TST e são elas: contratação de 

trabalho temporário; atividades de vigilância; 

atividades de conservação e limpeza; serviços 

especializados ligados à atividade-meio do tomador 

(GODINHO, 2016). A terceirização por meio de 

contratação de trabalho temporário é aquela a 

curto prazo, com a finalidade de atender uma 

demanda eventual, transitória (VÓLIA, 2015). A 

contratação terceirizada de serviço de vigilância é 

aquela em que os serviços de vigilância são 

contratados mediante empresas especializadas, ou 

seja, há a contratação de vigilantes (e não vigias), 

membros de categoria especial, já a terceirização 

de serviços ligados a atividade-meio do tomador 

são aquelas em que não se caracterizam como 

atividade-fim, devendo ser analisadas no caso 

concreto (GODINHO, 2016). A contratação de 

serviços ligados a atividade-fim do tomador será 

possível na modalidade de contrato temporário, e 

em qualquer caso, atividade meio ou fim, contrato 

temporário ou permanente, a pessoalidade e a 

subordinação direta não poderão estar presentes 

(VÓLIA, 2015). Ilícitas são as terceirizações sem 

amparo da Súmula 331 do TST. 
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Para Vólia Bomfim Cassar (2015), a maioria dos 

trabalhadores terceirizados são verdadeiros 

empregados das empresas tomadoras, disfarçados 

por contratos com cooperativas, associações ou 

empresas oportunistas e, a intermediação de mão de 

obra pode ferir princípios como o da proteção ao 

empregado e da norma mais favorável. O que se faz 

necessário é a efetiva fiscalização do Poder Público a 

fim de inibir as contratações fraudulentas e que nos 

casos de terceirização lícita, sejam criadas normas 

que garantam aos empregados terceirizados direitos 

fundamentais dos trabalhadores. 

Sempre que a contratação por empresa interposta for 

ilícita, forma-se o vínculo direto com o tomador dos 

serviços (Súmula 331, I), com exceção da 

Administração Pública direta ou indireta, que mesmo 

irregular, não há vínculo de emprego (Súmula 331, II), 

por força do artigo art. 37, II, da CF/1988. Em caso de 

inadimplemento das obrigações trabalhistas, implica a 

responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços 

e no caso dos entes integrantes da Administração 

Pública, respondem subsidiariamente, 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 (Súmula 331, IV e V). 

 


