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Segunda-feira  

Do lado dos patrões, ministros do Supremo 
aprovam terceirização irrestrita 

 

Por 7 a 4 ministros do STF votaram pela constitucionalidade da terceirização da atividade-fim 
das empresas. Dirigentes da CUT criticam decisão e dizem que STF não conhece a realidade 

da vida de um trabalhador 

A maioria dos ministros do 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
votou contra os trabalhadores e 
trabalhadoras do país ao aprovar, 
por 7 a 4 votos, a constitucionali-
dade da terceirização da atividade-
fim das empresas. 

Para o presidente da CUT, 
Vagner Freitas, é mais um erro 
dos ministros do STF que prejudi-
ca, mais uma vez, a classe traba-
lhadora brasileira. 

"Ao autorizar a terceiriza-
ção indiscriminada, a Suprema 
Corte, que é a Casa revisora do 
Brasil, perdeu a oportunidade de 
rever um ato inconstitucional co-
metido pela Câmara dos Deputa-
dos que trouxe insegurança jurídi-
ca e precarizou ainda mais as con-
dições de trabalho no país”, disse 
Vagner. 

Em nota oficial, a Executi-
va da CUT, afirmou que o Supre-
mo Tribunal Federal desrespeitou 
a Constituição ao liberar a terceiri-
zação na atividade-fim, dando 
mais uma prova de que vivemos 
em um Estado de Exceção, no 
qual os poderes da República es-
tão sequestrados pelos interesses 
do grande capital”. 

Para o secretário de Assun-
tos Jurídicos da CUT, Valeir Ertle, 
essa decisão demonstra que os 
ministros do STF não reconhecem 
a realidade da vida do trabalhador. 

“Eles não leram os estudos 
feitos que demonstram como a 
terceirização prejudica o trabalho. 
A decisão não teve base técnica 
das leis. Foi um julgamento políti-
co. Evocar o número de desem-
pregados para admitir a terceiriza-
ção irrestrita é o cúmulo do absur-

do. Os ministros não tem a míni-
ma preocupação com o trabalha-
dor”, desabafa Valeir”. 

Já o excesso de contratos 
terceirizados preocupa a secretária 
de Relações de Trabalho, Graça 
Costa, lembrando que essa forma 
de intermediação de mão de obra 
é feita para reduzir direitos e salá-
rios, menos equipamentos de se-
gurança e, portanto, mais aciden-
tes. Ela ressaltou ainda o impacto 
da decisão na economia brasileira. 

“Com salários menores 
também haverá menor arrecada-
ção. Menos dinheiro para a saúde, 
para a Previdência, além do au-
mento de acidentes”. 

A secretária criticou a elite 
empresarial brasileira que, segun-
do ela, “é antinacional e entreguis-
ta”. 

“A elite não tem interesse 
que o Brasil prospere e cresça. 
Não investir em quem faz é andar 
para trás”, disse Graça. 

O advogado e assessor jurí-
dico da CUT, José Eymard Loguér-
cio, a decisão do STF não põe fim à 
necessidade da atuação do Ministé-
rio Público do Trabalho (MPT) e 
dos sindicatos de combater os casos 
de terceirizações ilícitas. 

Segundo ele, o tema é com-
plexo e envolve muitos modelos 
de terceirização e esta é uma bre-
cha importante na legislação. Por 
isso, vamos entrar com embargos 
declaratórios para definir pontos 
pendentes. 

 
Revolução pelo voto 

Para o secretário de Assun-
tos Jurídicos da CUT Valeir Ertle, 
somente as próximas eleições, 

com trabalhadores e trabalhadoras 
votando em candidatos progres-
sistas podem reverter esta situa-
ção. 

“É preciso votar em pesso-
as que possam mudar a legisla-
ção. Trabalhadores não podem 
votar em patrões e empresários. 
Têm de votar em quem defende 
os direitos da população. A única 
revolução é a do voto”, diz Valeir. 

 
O julgamento 

O julgamento no STF foi 
feito a partir das ações ajuizadas 
por empresários do agronegócio e 
da indústria da celulose, que ques-
tionavam a Arguição de Descum-
primento de Preceito Fundamen-
tal (ADPF) 324 e o Recurso Ex-
traordinário (RE) 958.252 – que 
por sua vez, questionam a valida-
de da Súmula 331 do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST), de 
2011. 

A Súmula 331 proibia a 
terceirização das atividades-fim e 
estava sendo aplicada pela Justiça 
do Trabalho nos contratos que 
foram assinados e encerrados an-
tes da Lei 13.429, sancionada em 
março de 2017, que liberou a ter-
ceirização para todas as atividades 
das empresas. 

Votaram a favor dos pa-
trões os ministros Luís Roberto 
Barroso e Luiz Fux, relatores da 
ação, Alexandre de Moraes, Dias 
Toffoli, Gilmar Mendes, Celso 
de Mello e a presidente da Corte 
Carmén Lúcia. Votaram contra a 
terceirização irrestrita Edson Fa-
chin, Rosa Weber, Ricardo Le-
wandowski e Marco Aurélio 
Mello. 
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O Supremo Tribunal Fede-
ral desrespeitou a Constituição ao 
liberar a terceirização na ativida-
de fim, dando mais uma prova de 
que vivemos em um Estado de 
Exceção, no qual os poderes da 
República estão sequestrados pe-
los interesses do grande capital. 

Embora a terceirização te-
nha sido liberada sem nenhuma 
restrição pela reforma trabalhista, 
havia a possibilidade de o STF 
deliberar por sua inconstituciona-
lidade. Em julgamento que se 
encerrou na tarde desta quinta-
feira (30), o Tribunal derrubou, 
com repercussão geral, em vota-
ção de 7X4, a Súmula 331 do 
Tribunal Superior do Trabalho 
(TST) que autorizava a terceiri-
zação apenas nas atividades meio 
da empresa. Essa decisão orienta-
rá o posicionamento de todos os 
casos que tratem do tema, dando 
ao setor patronal a segurança ju-
rídica que tanto esperam. 

Em agosto de 2013, 19 mi-
nistros do TST se posicionaram 
contrários à terceirização em to-
das as atividades prevista no Pro-
jeto do Deputado Sandro Mabel: 

“A diretriz acolhida pelo 
PL nº 4.330-A/2004, ao permitir a 
generalização da terceirização 
para toda a economia e a socieda-

CUT repudia aprovação da terceirização pelo STF  

de, certamente provocará gravíssi-
ma lesão social de direitos sociais, 
trabalhistas e previdenciários no 
País, com a potencialidade de pro-
vocar a migração massiva de mi-
lhões de trabalhadores hoje enqua-
drados como efetivos das empresas 
e instituições tomadoras de serviços 
em direção a um novo enquadra-
mento, como trabalhadores terceiri-
zados, deflagrando impressionante 
redução de valores, direitos e garan-
tias trabalhistas e sociais.” 

Desde 2004, a CUT denun-
cia os prejuízos que a terceirização 
sem limites representa para a classe 
trabalhadora. Estudos feitos pela 
CUT e o Dieese comprovam que a 
remuneração dos terceirizados é 
24,7% menor em relação ao traba-
lhador contratado diretamente pela 
empresa, os terceirizados traba-
lham 3 horas a mais na jornada 
semanal e estão mais expostos ao 
adoecimento e à morte numa pro-
porção de 8/10. 

A ampliação da terceirização 
terá enorme impacto sobre o au-
mento da precarização do trabalho 
no Brasil, especialmente sobre as 
mulheres, os negros e os jovens. A 
CUT e as Centrais Sindicais sem-
pre se posicionaram contra a tercei-
rização na atividade fim e a possi-
bilidade de subcontratação. A pro-

posta é igualdade de direitos, re-
muneração e condições de saúde 
e segurança, a representação sin-
dical pelo sindicato da categoria 
preponderante para todos os ter-
ceirizados e o princípio da res-
ponsabilidade solidária entre em-
presas contratante e contratada. 

A decisão do Supremo fe-
re, entre outros, os princípios fun-
damentais da Constituição Cida-
dã de 1988, que estabelecem que: 

Art. 1º A República Fede-
rativa do Brasil, formada pela uni-
ão indissolúvel dos Estados e Mu-
nicípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado democráti-
co de direito e tem como funda-
mentos: III -  a dignidade da pes-
soa humana; IV - os valores soci-
ais do trabalho e da livre iniciativa. 

Diante disso, a CUT la-
menta a irresponsabilidade da 
mais alta Corte da Justiça no pa-
ís, que deveria ser a guardiã da 
Constituição, mas com essa deci-
são coloca em risco a vida dos 
trabalhadores e trabalhadoras 
brasileiros e o futuro do Brasil, 
impedindo a redução da desigual-
dade social e a construção de 
uma nação desenvolvida, alicer-
çada sobre os princípios da justi-
ça social. 

Direção Executiva Nacional 


