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contratos de fornecimento industrial
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2 CONTRATOS DE FORNECIMENTO INDUSTRIAL, FRAUDES E RESPONSABILIDADES

contrato de fornecimento
“aquele em que o vendedor se compromete a fazer entrega de mercadorias
em partidas sucessivas e em prazo determinado, por preço ajustado antecipadamente ou simultaneamente com
cada remessa, e pagamento na forma
ajustada”2 .
mercadorias

“in rem”
mão-de-obra
“in personam”

“
fornecedora

Dicionário Jurídico,

”

cliente

«Contrato de Fornecimento»

e.g.
Comércio Exterior – Informe BB
arranjos produtivos locais
“Cerca de 30% da força de trabalho concentra-se nas famílias locais. O arranjo
está organizado para que os produtos passem de família em família e, a cada etapa, os calçados comecem a
ganhar forma. Por exemplo, uma se encarrega de cortar as palmilhas, outra de fazer o solado e assim
sucessivamente. Há grande interação ao longo do processo. [...] O aspecto familiar retrata uma realidade

matéria-prima
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3 DESCONCENTRAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO: DE TOFFLER A
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bens
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ços

terceirização de servi-

serviços

fornecimento de coisas ou
“A”
“B”

fornecimento de
e.g.
“A”

comum aos APLs: ser uma solução eficaz para empreendimentos de pequeno porte” Comércio Exterior –
Informe BB,
uma empresa-mãe

associados a
fraude

Comissão
“commissio”
encomendar, cometer ou exercer encargo ou incumbência”
comissário comitido
“desempenha uma comissão”
Dicionário Jurídico,
são», «Comissário» «Comitido»
dispensa

“ato de
preposto
«Comis-
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terceira onda
the

second wave
terceirização
necimento de serviços

for-

desconcen-

tração —
terceirização

“Na verdade, a desconcentração — fenômeno
socioeconômico mais geral
de que a terceirização é uma
manifestação concreta —
configura uma tendência
inexorável da pósmodernidade, inerente às
mudanças culturais, políticas
e econômicas que assomaram aos nossos olhos nos
últimos trinta anos.”

zação

(a)

padroni-

(b)
especialização
taylorismo

“in casu”
globalização econômica
somente
sincronização
«market-dependent»

(c)

desconcentração

Idem, ibidem
Terceira Onda”
et al.

The third wave
A Sociedade Pós-Industrial

“Toffler: A

(d)

concentração
desconcentração

(e)

maximização
“addiction to bigness”

“empowerment”

(f)

centralização

ut
”

terceirização —

“
toyotismo

fordista

alternativa de
“no mundo industrial milhões de homens começam e terminam sua
jornada de trabalho no mesmo momento, comem, jogam, dormem e fruem espetáculos segundo uma
cadência temporal definida e sincronizada. Milhões de crianças começam e terminam seus estudos no mesmo
período. Nos Estados Unidos, na União Soviética, em Cingapura e na Suécia, na França e na Dinamarca,
na Alemanha e no Japão, milhões de famílias cumprem as mesmas atividades no mesmo instante e
programam diariamente a sua vida de trabalho, sua vida familiar e seu tempo livre com uma sincronização
que na
era absolutamente impensável”
op.cit.
«
» op.cit.
“para efeitos deste Código, considera-se teletrabalho a prestação laboral
realizada com subordinação jurídica, habitualmente fora da empresa do empregador, e através do recurso
a tecnologias de informação e de comunicação”
concentração-centralização

«

»

“A terceirização do trabalho é considerada por muitos como a principal estratégia da reestruturação
produtiva, pois, ao mesmo tempo em que ela permite uma recomposição das taxas de lucro pelas empresas,
oferece também aos capitalistas um maior controle sobre a força de trabalho. [...] Embora já existisse tanto
na indústria como no setor de serviços, a terceirização ganha o patamar de estratégia fundamental do
capital a partir da década de 1970, quando da expansão dos princípios toyotistas de gestão e organização
do trabalho e da produção. [...] Gestado no pós Segunda Guerra no Japão, o toyotismo se amplia no
ocidente em resposta à crise nas taxas de lucro e no domínio sobre os trabalhadores, marcados, respectivamente, pelo choque do petróleo de 1973 e as manifestações de maio de 1968. Para além de uma simples
introdução de novas tecnologias, o toyotismo reorganiza a produção e implementa uma nova forma de
relação entre capital e trabalho. Seu sucesso depende, em grande medida, de um consentimento ativo dos
trabalhadores com a empresa e a produção; além de não questionar, eles também participam, sugerem, e
buscam a otimização da qualidade e da produtividade. Uma das conseqüências imediatas para a organização dos trabalhadores é que o toyotismo combate o sindicalismo classista ou qualquer forma de organização e mobilização que coloque em oposição trabalhadores e patrões”
“Terceirização do Trabalho no Brasil e na França”
Anais do II Simpósio do GEPAL — Grupo de
Estudos de Política da América Latina
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Terceirização: (des)fordizando a fábrica
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produzir

conceber
entregar

parte
As melhores companhias
terceirizam para vencer e
não para encolher-se.
Terceirizam para inovar com
maior rapidez e a custos
mais baixos a fim de crescer,
ganhar fatias de mercado e
contratar mais funcionários
de diferentes especialidades, e não para economizar
despedindo empregados

«

Idem

»

O Mundo é Plano: Uma Breve História do Século XXI

“tout court”
contra

contra
regulá-la

zação material —
infra

terceiri4 TERCEIRIZAÇÃO MATERIAL
vs. TERCEIRIZAÇÃO PESSOAL
supra

Terceirização não é somente para os Benedict
Arnolds. Também serve
para os idealistas
supra

Idem,

lata

terceiro especializado
presta serviços
produz bens para a
empresa contratante
“

”

terceirizações de pessoal
Idem ibidem
Ajustam”

“Como as Empresas se

“Terceirização ¾ Tendências em Doutrina e Jurisprudência”,
Direito do Trabalho: Estudos em homenagem ao Prof. Luiz de Pinho Pedreira da Silva,

terceirização
«terceirização material»
de produção
«terceirização pessoal»
de serviços
zação material

terceiri-

«staff»

“No primeiro caso
(terceirização material),
uma determinada fase do processo produtivo é apartada da
estrutura empresarial e acometida ao terceiro especializado,
que se limita a executá-la, com
recursos próprios e autonomia
gerencial, para adiante fornecer ao contratante o produto
final de sua atividade, que será
incorporado à linha de produção da empresa-cliente no estado em que se apresent a...”

presarial

«downsizing»

su-

pra

interdependência emauto-suficiência
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“Gemeinschaftsverhältnis”

»

.
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ções de fins

Arbeitsvertragsrecht
“Gemeinschaftsverhältnis”
.

Arbeitsrecht: Allgemeine Lehren und
“

”

«

material

»

frau-

de

supra
“

”

«downsizing»

arbitrária

op.cit.,
denunciou
“Não se dará término à relação de trabalho de um trabalhador a menos
que exista para isso uma causa justificada relacionada com sua capacidade ou seu comportamento ou
baseada nas necessidades de funcionamento da empresa, estabelecimento ou serviço” g.n. .

terceirização

pessoal.

serviços pessoais indissociáveis da unidade produtiva

pessoal

terceirização
de serviços

coordenar

“Já não é assim no segundo
caso – o da chamada
terceirização pessoal. Nessa hipótese, terceirizam-se
serviços pessoais
indissociáveis da unidade produtiva (que, por isso, tem de
ser prestados nas próprias
dependências da empresacliente, sob subordinação ou
coordenação de seus
prepostos).”

fraude

supra

caput

«intra muros»
nimo

princípio da dignidade da pessoa humana
vista da natureza
pessoal e indissociável dos serviços em
testilha21 , a

secundárias,

caput

conteúdo ético mí-

caráter pessoal

pessoalidade estrita

«Natureza pessoal»
presença física das pessoas

«know-how » –

“marchandage”

terceirização,
valor positivo da nova economia
«marchandage»
terceirização
pessoal

dustrial

terceirização material
contratos de fornecimento in-

contratos
d e franquia
«franchising»

e.g.,

teoria da inserção

“A aquisição dos conceitos
acima permite identificar,
como modalidades de
terceirização material, tanto
os contratos de fornecimento
industrial quanto os próprios
contratos de franquia (ou
«franchising»). Nem por isso,
cogitar-se-á, em situações
normais, de reconhecer a formação de liame empregatício
entre o empregado da franquia e o franqueador”

«fast-food»

al

“a contrario”
pessoalidade estrita

Trabalho: Competência Ampliada
op.cit.

pessoal
nente

material

perma-

terceirização

terceirização pesso-

“in fine”
pessoalidade mínima
«
»

“Justiça do Trabalho: nada mais, nada menos”

Justiça do

«franchising»

“a terceirização constitui um dos dados essenciais da moderna
organização empresarial, estando já difundida em todo o mundo. Desde 1994, pelo menos, se realizam na
Europa feiras de subcontratação; na França, diz-se que o mercado da subcontratação atingiu, em 1993, 45
bilhões de dólares; no continente europeu, 260 bilhões de dólares (Gazeta Mercantil de 9.11.94)” op.cit.,
supra,

fraudulenta intermediação de mãode-obra

distintos
,

ao Direito do Trabalho interessa,
aprioristicamente,
a
terceirização pessoal ou de serviços

«franchising»

terceirização

tualmente

inserção corporativa habitual

habi-

Op.cit.,

g.n.
Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho,
g.n.
locação
cessão de estabelecimento
sucessão empresarial
.
“a responsabilidade do sucessor não exclui a responsabilidade do sucedido. Com efeito, não se dá, com a sucessão, a exoneração do sucedido. Firma-se, antes,
a solidariedade passiva entre sucedido e sucessor, quanto a todos os créditos trabalhistas havidos em face
do primeiro. Outro entendimento importaria em exegese «in pejus» de norma legal tuitiva, contra a
melhor hermenêutica («odiosa restringenda, favorabilia amplianda»). Não por outra razão, «mutatis
mutandi» (com relação à Rede Ferroviária Federal S/A), o Pleno do C.TST pacificou que a sucedida
(RFFSA) responde subsidiariamente pelos direitos trabalhistas referentes a contratos rescindidos após o
contrato de concessão, além de responder integralmente pelos contratos de trabalho rescindidos antes da
entrada em vigor da concessão (e apesar dela)
. Não cabe dizer, aqui, que a solidariedade “decorre da lei ou da vontade
das partes”, porque o enfoque há de ser outro: não há, na legislação trabalhista, qualquer cláusula de
exoneração do devedor originário (sucedido) – logo, sua responsabilidade (principal) remanesce incólume, convivendo com outra responsabilidade principal, dada pela lei (artigos 10 e 448 da CLT).
Concomitantes duas responsabilidades principais concentradas em dois sujeitos distintos (Schuld comum,
Haftung desdobrado), não há outro instituto se não a solidariedade passiva”

.
“A sucessão trabalhista não isenta a empresa sucedida pelos débitos constituídos até a data do trespasse se o empregado não concorda com a cessão do débito (...) O sucedido continuaria
responsável pela satisfação de seus débitos, constituídos até a data da sucessão, já que a cessão de seu débito
não surte efeito em relação ao empregado, enquanto que a empresa sucessora, com o trespasse, assumiria
também a posição de devedora (...) Nestes casos (...) surgiria a responsabilidade solidária por parte da
empresa sucessora na hipótese desta assumir a dívida através da negociação mantida com o sucedido”
“Sucessão trabalhista e assunção de dívida: da solidariedade empresarial”,
Revista
LTr,
g.n.

«si et quando»

de

frau-

a inteligência da Súmula n. 331, IV, do
TST atém-se à hipótese de terceirização de serviços
terceirização material,
«

»

»

fraude
pra

terceirização material.
não é essa

“franchesee”
«

haverá
su-

“Na indústria metalúrgica –
e muito especialmente na
indústria automotiva –,
são recorrentes os contratos de compra e venda de
sucata ferrosa, que podem
ou não possuir uma cláusula de fornecimento de
sucata prensada em favor
do vendedor...”

e.g.

responsabilidade subsidiária

item I
5 UM CASO PARTICULAR:
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE SUCATA

contratos de compra e venda de sucata ferrosa
cláusula de fornecimento de
sucata prensada

subsidiariedade, “in casu”
subempreitada

tomador

de serviços
comitida
“culpa in vigilando”
eligendo”
omittendo”

in
terceirização pessoal.
Comentários aos Enunciados do TST,

comitente
“culpa in
“culpa in

caput

obrigações de fim e.g.
terceirização material

fase

espaço físico

contratos sinalagmáticos

“in casu”

pra

su-

é o comprador-fornecedor quem remunera a unidade
montadora

culdade
corporar
bens semimanufaturados

tomador de
serviços,
paga o preço
«marchandage»

o preço

fain-

interesses

sinalagma
função social

«

» supra
supra

Direito Civil
sociedade

eixo de

mercadoria – «pretium»
«merx»

comprar
fornecer

terceirização

vender

causa objetiva
coleta de sucata bruta
”

atividade-meio

.

terceirização

material
terceirização pessoal
“

“A marcha da gr ande empresa rumo aos mecanismos de
desconcentração e
«downsizing» – entre os
quais, por excelência, a
terceirização (material e
pessoal) – é uma marcha
indelével e implacável. T raduz, a um tempo, o espírito
“desencarcerador” da terceira onda (TOFFLER) e a
coadjuvação universal do
mundo plano (FRIEDMAN).”

inserida como etapa
regular no processo
de produção de uma
empresa,

não integra
o processo de produção
seqüência

.

con-

não con-

figuram

comissão de serviços
serviço

“A terceirização perante o Direito do Trabalho”,

Direito e Processo do Trabalho
g.n.

específico
ut

de

frau-

princípio da primazia da realidade.
6 CONCLUSÕES
«downsizing»

o valor
«

»

“Produção familiar de calçados em APL de Santa
Catarina”.
Comércio Exterior
– Informe BB.
Comentários
à Consolidação das Leis do Trabalho.
Terceirização: (des)fordizando a fábrica

“Justiça do Trabalho: nada
mais, nada menos”
Justiça do
Trabalho: Competência Ampliada

O Mundo
é Plano: Uma Breve História do
Século XXI

“Terceirização do Trabalho no
Brasil e na França”
Anais do
II Simpósio do GEPAL – Grupo de
Estudos de Política da América
Latina.
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