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Programa 
 Considerações Iniciais 

 A reforma trabalhista, a decisão do STF que validou a terceirização da 
atividade fim das empresas e suas consequências; 

 Terceirização de mão de obra X terceirização de serviços; 

 A contratação de autônomos e do Microempreendedor Individual (MEI). 
Possibilidades e limites; 

 Critérios para a seleção do terceirizado; 

 O contrato de prestação de serviços; 

 Cumprimento das obrigações trabalhistas e fiscais pelo contratado e sua 
comprovação documental; 

 As obrigações de segurança e saúde no trabalho que devem ser 
observadas por contratante e contratadas; 

 O contrato por obra certa: aplicação, riscos e posição jurisprudencial; 

 Debates e considerações finais.   



Terceirização - Decisão do STF 

 Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324 e 
Recurso Extraordinário nº 958.252 

 Discussão: Possibilidade de terceirização da atividade fim da 
empresa – Aplicação da Súmula nº 331 do TST (antes da 
Reforma Trabalhista) 

 Resultado: 7x4 pela possibilidade de terceirização (contra: 
Edson Fachin; Rosa Weber; Ricardo Lewandowski e Marco 
Aurélio) 

 Tese firmada: “É licita 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” 



Terceirização 
Lei nº 13.429, de 31 de março de 2017 e Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017 

 Questão principal: Acaba com a distinção entre atividade fim e 

atividade meio como critério determinante e autorizador da terceirização. 

 Obrigações Trabalhistas: responsabilidade SUBSIDIÁRIA. A 

contratante será acionada caso a contratada não honre com o pagamento 

das verbas trabalhistas. 

 Condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores: 

Responsabilidade da empresa CONTRATANTE, quando o trabalho for 

realizado em suas dependências ou em local previamente convencionado. 

 Tarefas dos trabalhadores: Vedação da utilização dos trabalhadores 

em atividades distintas das que foram objeto do contrato com a empresa 

prestadora dos serviços. 



Terceirização 
Lei nº 13.429, de 31 de março de 2017 e Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017 

 Quarentena: a tomadora não poderá contratar serviços de empresa cujo titular ou sócio tenha 

sido seu empregado ou trabalhador sem vínculo empregatício nos últimos 18 (dezoito) meses, 

exceto se for aposentado. Pelo mesmo período, o empregado que for demitido não poderá 

prestar serviços para esta mesma empresa na qualidade de empregado de empresa prestadora 

de serviços. 

 Transporte, refeição, treinamento e atendimento médico e ambulatorial: Mesmas 

condições: 

 alimentação aos empregados da contratante, quando oferecida em refeitórios; 

 direito de utilizar os serviços de transporte;  

 atendimento médico e ambulatorial existente nas dependências da contratante ou local por 

ela designado;  

 treinamento adequado, fornecido pela contratada, quando a atividade o exigir; 

 Local da prestação dos serviços: nas instalações físicas da empresa contratante ou em outro 

local, definido em contrato. 



Responsabilidade da contratante 

 

RESPONSABILIDADE PELAS OBRIGAÇÕES 
TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS 

X  

RESPONSABILIDADE PELAS CONDIÇÕES DE 
SEGURANÇA, HIGIENE E SALUBRIDADE DOS 

TRABALHADORES DA PRESTADORA 

 

 Artigos 4-C e 5-A da Lei nº 6.019/74 

 Nota Técnica nº 90/2018/DEFIT/DSST/CGR/SIT 



Responsabilidade da contratante 

 Artigo 4-C, II da Lei nº 6.019/74: 

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: (...) 

II - sanitárias, de medidas de proteção à saúde e de segurança no trabalho e de 
instalações adequadas à prestação do serviço. 

 Artigo 5-A, §3º da Lei nº 6.019/74: 

Art. 5o-A.  Contratante é a pessoa física ou jurídica que celebra contrato com 
empresa de prestação de serviços relacionados a quaisquer de suas atividades, 
inclusive sua atividade principal.(...) 

§ 3o  É responsabilidade da contratante garantir as condições de segurança, 
higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em 
suas dependências ou local previamente convencionado em contrato.   

 



Responsabilidade da contratante 

RESPONSABILIDADE pelas obrigações 
trabalhistas e previdenciárias 

Artigo 5-A, §5º 

Subsidiária 

OBRIGAÇÃO em fornecer condições 
sanitárias, de medidas de proteção à 

saúde e de segurança no trabalho 

Artigo 4-C, II 

Direta 

RESPONSABILIDADE de garantir 
as condições de segurança, higiene e 

salubridade dos trabalhadores 

Artigo 5-A, §3º 

Direta 



Responsabilidade da contratante 

Condições Trabalhistas e 
Previdenciárias 

RESPONSABILIDADE 

• Contratado executa 

• Contratante Fiscaliza 

Condições de Saúde e 
Segurança 

OBRIGAÇÃO + 
RESPONSABILDIADE 

• Contratante executa 

• Contratante fiscaliza 

 



Posição da Fiscalização do Trabalho - 
Nota Técnica nº 
90/2018/DEFIT/DSST/CGR/SIT 

 

 Responsabilidade do contratante 

 Possibilidade de autuação direta do 
contratante pelo descumprimento de normas 
de saúde e segurança por parte do 
contratado 

 “Cumpre ressaltar que a responsabilidade 
estabelecida pelo §3º do art. 5-A da Lei 
6.019/74 se dá em relação ao resultado, ou 
seja, a contratante é responsável pela 
efetiva existência de condições adequadas de 
saúde e segurança no trabalho, não sendo 
exonerada dessa responsabilidade pela mera 
fiscalização e/ou notificação que 
eventualmente faça ao prestador em caso de 
irregularidades” (trecho da Nota Técnica) 



Trabalho Autônomo 

 A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades 
legais, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado. 

 

 Exclusividade: É vedada a contratação com cláusula de exclusividade, 
porém é permitido que o trabalhador autônomo preste serviços a um 
só contratante 

 

 Recusa: Garantida ao autônomo a recusa a realizar atividade 
demandada pelo contratante, garantida a aplicação de cláusula de 
penalidade prevista em contrato 

 

 Subordinação:  Presente a subordinação jurídica, será reconhecido o 
vínculo empregatício. 

 

 



1. Pessoa Física que trabalhe por conta própria e fature no máximo 
R$81.000,00/ano (R$6.750,00/mês). 

2.O MEI se caracteriza pelo exercício de atividade permitida, de forma 
independente. Exemplos de atividades permitidas: pintor de parede; 
pedreiro; eletricista em residências e estabelecimentos comerciais; 
serralheiro; soldador/brasador; armador de ferragens; azulejista; 
gesseiro. Exemplo de atividade não permitida: servente. 

3.O MEI pode ter um empregado ganhando até um salário mínimo ou o 
piso salarial da categoria; 

4. Terá CNPJ e poderá emitir nota fiscal. 

5.Não pode ter participação em outra empresa como sócio ou titular. 

6.O MEI tem direito a aposentadoria e auxílios do INSS, contando o 
período em que está cadastrado como tal. 

Microempreendedor Individual (MEI) 

 



Trabalho Intermitente 
O trabalho intermitente é o trabalho subordinado mas de natureza eventual, com 
alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados 
em horas, dias ou meses. 

 

Formalidades do contrato de trabalho: Deve ser escrito e conterá todas as 
formalidades da contratação normal, como: 

 Local de trabalho 

 Turnos de trabalho 

 Remuneração, data e local de pagamento 

 

Convocação: O contrato de trabalho trará a forma. O empregado tem 24 horas 
para responder se aceita ou não, presumida, no silêncio, a recusa. Se o 
empregado não for convocado pelo período de um ano, o contrato será 
considerado rescindido de pleno direito. 

 

Contribuições ao INSS e depósito do FGTS: Feitos mensalmente, com base nos 
valores pagos no período. 



Trabalho Intermitente 
 Remuneração: Por hora ou por dia de trabalho e não poderá ser inferior 

ao piso nacional de salários ou salário normativo. 
 

 Isonomia: O valor por hora ou por dia não pode ser inferior ao devido 
aos demais empregados do estabelecimento com a mesma função, 
mesmo que estes recebam salário mensal (proporcionalizar). 
 

 Local e prazo para pagamento da remuneração: Serão definidos por 
escrito, no contrato de trabalho. Se a convocação prever tempo de 
trabalho superior a um mês, o prazo para pagamento da remuneração não 
poderá ser superior a um mês, contado a partir do primeiro dia do período 
de prestação de serviços. 
 

 Pagamento: Na data do pagamento, o empregado receberá: 
remuneração, férias proporcionais com acréscimo de um terço; décimo 
terceiro salário proporcional; repouso semanal remunerado e adicionais 
legais. 



Seleção do subempreiteiro 

 Identificação da demanda 

 Coleta de dados básicos para a contratação do 
empreiteiro 

 Regularidade formal e fiscal do empreiteiro 

 Documentos relativos a saúde e segurança do trabalho 

 Declaração da existência de alojamentos 

 Declaração da contabilidade 



O Contrato de Empreitada 

 Objeto; Prazo; Preço e forma de pagamento 

 Documentos que acompanharão a nota fiscal 

 Retenção de tributos na fonte 

 Retenção técnica (artigo 455 CLT) 

 Medicina e Segurança do Trabalho e Alojamentos 

 Obrigações da empresa contratante (documentação 
relativa aos empregados; qualidade; garantia) 

 Multas contratuais 

 Encerramento do contrato  



Os contratos por prazo determinado 

CONTRATO DE 
EXPERIÊNCIA 

CONTRATO POR PRAZO 
DETERMINADO – 

INCLUINDO 
TEMPORÁRIO 

CONTRATO POR 
OBRA CERTA 



Os contratos por prazo determinado 

 Contrato de experiência:  

 

 Limite máximo de 90 dias. 

 Uma única prorrogação. 

 Cláusula de rescisão 
antecipada. 

 

 

 Contrato de trabalho temporário: 

 

 Limite de 180 dias, prorrogável 
por 90. 

 Substituição transitória de 
pessoa ou demanda 
complementar oriunda de 
fatores imprevisíveis ou, quando 
decorrente de fatores 
previsíveis, tenha natureza 
intermitente, periódica ou 
sazonal. 

 Locação de mão de obra “pura”. 

 



Os contratos por prazo determinado 

Contrato por prazo determinado 
(“lato sensu”) – Art. 443, §2º CLT 

 

 Vigência pré-fixada. 

 Máximo de 2 anos. 

 Uma única prorrogação, 
respeitado o limite máximo. 

 serviço cuja natureza ou 
transitoriedade justifique a 
predeterminação do prazo 
(especificidade da tarefa). 

 atividades empresariais de 
caráter transitório. 

Contrato por obra certa (Lei nº 
2.959/53 + art. 443, §2º CLT):  

 

 Vigência pré-fixada. 

 Máximo de 2 anos. 

 Uma única prorrogação, 
respeitado o limite máximo. 

 serviço cuja natureza ou 
transitoriedade justifique a 
predeterminação do prazo 
(especificidade da tarefa). 

 Evento estimado de caráter 
transitório (a “obra certa”). 



Questões para reflexão - Construção 

Terceirização 

 Serviços específicos e determinados; subordinação; quarentena; 
condições de transporte e refeitório; atendimento médico e ambulatorial; 
local da prestação de serviços; fiscalização do empreiteiro 

Trabalho temporário 

 180 + 90 dias; necessidade de substituição transitória de pessoal 
permanente ou à demanda complementar de serviços (oriunda de fatores 
imprevisíveis ou, quando decorrente de fatores previsíveis, tenha natureza 
intermitente, periódica ou sazonal). Locação de mão de obra 

Trabalho intermitente 

 Cotas; benefícios; responsabilidade por acidentes 

Autônomo e MEI 

 Serviços específicos, com objeto e prazos curtos e claros; subordinação. 
No caso do MEI, também observar as atividades permitidas e ter maior 
cuidado se ele tiver empregado 



 

 

OBRIGADO! 
 

www.cbic.org.br/relacoestrabalhistas 

fernando@guedesferreira.com.br 


