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RESUMO:  

 O presente trabalho aborda o tema da Terceirização na Administração Pública de 

forma ampla, apresentando a evolução da legislação pátria a respeito desse modelo flexível 

de trabalho, que em muito se demonstra inconsistente, bem como os impactos desse modelo 

sobre o Poder Público e a sociedade. A existência de vários diplomas legais, como a Súmula 

331 do TST, a decisão da Ação Declaratória de Constitucionalidade de nº 16, a Lei 8.666/93 

(Lei de Licitações), como ainda a recente Lei 13.429/17 demonstram a controvérsia desse 

instituto. Contudo, apesar dos interesses políticos, o Judiciário brasileiro não deixa de 

buscar, constantemente, pela pacificação do assunto, a fim de poder julgar de forma mais 

segura e justa. No que tange à responsabilidade do Ente Público, analisa-se o entendimento 

de que essa responsabilização ocorre apenas em casos em que não há fiscalização do 

cumprimento das obrigações contratuais da empresa prestadora de serviços pela 

Administração Pública, em que se refere as verbas trabalhistas, bem como quando não há 

escorreita escolha da contratada no processo de licitação. Por fim, faz-se breve observação a 

respeito dos impactos jurídicos e sociais que a Lei 13.429/17 será capaz de propiciar à 

estrutura do funcionalismo público ao permitir que algumas atividades-fim sofram o 

processo de terceirização. 

 

 Palavras-chave: Terceirização. Administração Pública. Responsabilidade Subsidiária. 

Atividade-fim. 

 

  



ABSTRACT: 

 This paper deals with the topic of Outsourcing in Public Administration in a broad 

way, presenting the evolution of the national legislation regarding this flexible model of work, 

which is largely inconsistent, as well as the impacts of this model on the Public Power and 

society. The existence of various legal instruments, such as the TST Precedent 331, the 

Decision of the Constitutional Declaratory Action nº 16, Law 8.666 / 93 (Law on Tenders), as 

well as the recent Law 13.429 / 17 demonstrate the controversy of this institute. However, in 

spite of political interests, the Brazilian judiciary is constantly seeking to pacify the issue in 

order to be able to judge more safely and fairly. Regarding the responsibility of the Public 

Entity, it is analyzed the understanding that this accountability occurs only in cases in which 

there is no inspection of the fulfillment of the contractual obligations of the company 

providing services by the Public Administration, which refers to labor funds as well As when 

there is no easy choice of the contractor in the bidding process. Finally, a brief observation is 

made regarding the legal and social impacts that Law 13.429 / 17 will be able to provide for 

the structure of the civil service by allowing some end-activities to undergo the process of 

outsourcing. 

 

 Keywords: Outsourcing. Public administration. Subsidiary liability. Activity-end. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Terceirização surge, no Brasil, na década de 1950, contudo só consegue ganhar 

força na economia do País na década de 19901, em um contexto de crise financeira. A partir 

desse momento, reformas político-administrativas avançaram sob a égide do Neoliberalismo. 

No que tange, especialmente, a Terceirização no âmbito do serviço público, dentro desse 

contexto, destaca-se o surgimento de um modelo de descentralização, na Administração 

Pública, que permitiu que fossem delegadas as atividades-meio ao setor privado.  

A Terceirização refere-se a uma forma organizacional que permite empresas 

prestadoras de serviços terceirizados a executarem atividades-meio, enquanto a empresa 

tomadora dos serviços se dedica, especialmente, a atividade principal. A proposta deste 

instrumento é garantir melhores resultados no processo, bem como na forma de gerir os 

recursos materiais da empresa, além de reduzir os custos com a mão-de-obra especializada. 

No setor público, as portas se encontraram abertas para a Terceirização através do 

artigo 10º do Decreto-Lei nº 200/67, que incentivou a descentralização administrativa, onde 

posteriormente encontrou respaldo no artigo 37, inciso XXI, da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, inserido pela Emenda Constitucional nº 42/03. Esse dispositivo 

achou-se regulamentado pela Lei nº 8.666/93, que tornou possível o caminho da Terceirização 

através das licitações e contratos. 

Nesse tempo, o serviço público limitava-se, como já mencionado, a contratações de 

mão-de-obra para realizarem serviços elencados no rol de atividade-meio, como por exemplo: 

vigilância, limpeza, conservação, transportes e áreas auxiliares em geral. Contudo, assim não 

continua. 

Toda essa estrutura organizacional encontrou fonte segura na Súmula 331 do 

Tribunal Superior do Trabalho, alterada a fim de reconhecer a constitucionalidade do artigo 

71 § 1º da já mencionada Lei nº 8.666/93, através da Ação Declaratória de 

Constitucionalidade nº 16. Tal decisão declara que a responsabilidade subsidiária da 

Administração pública não é automática, enquanto tomadora do serviço, no que tange aos 

encargos trabalhistas, fiscais e comerciais. 

                                                           
1 Essa nova modalidade de buscar fora tudo aquilo que não é essencial e estratégico para a atividade-fim das 

empresas. Esta já é uma prática antiga nas grandes economias mundiais, entretanto, apesar de ter surgido no 

Brasil no final da década de 50, com as montadoras de automóveis, a terceirização somente agora está tomando 

impulso no país. Terceirização, vantagens e desvantagens para as empresas. (IMHOFF, Marcia Moraes et al. 1º 

Simpósio de Iniciação Científica dos cursos de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Santa Maria. 

Revista eletrônica de Contabilidade, Curso de Ciências Contábeis EFSM. Ed especial –2005.  P. 83.) 
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Paralelo a isso, recente decisão do Supremo Tribunal Federal corroborou com a tese 

supracitada, ou seja, não pode ser a Administração Pública responsabilizada por dívidas de 

cunho trabalhista de empresas intermediárias que são contratadas para fornecer o serviço 

terceirizado. Com isso, soma-se mais uma frente jurisprudencial a fim de orientar o 

entendimento do Judiciário brasileiro. 

No entanto, o projeto de Lei nº 4.302/98, que se transformou em Lei Ordinária sob o 

nº 13429/2017, aprovada em 31 de março de 2017, que introduziu novas disposições à Lei nº 

6019/74, surge não só para suprir a carência legal de anos, como ainda, possibilitar a 

Terceirização irrestrita, isto é, será permitida, também, nesse segundo momento, a delegação 

de atividade-fim, inclusive no setor público, com exceção das funções essenciais ao Estado.  
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2. OBJETIVO 

 

O estudo da Terceirização e da extensão da responsabilidade subsidiária da 

Administração Pública dentro dessa relação de trabalho, bem como o impacto da nova lei que 

dispõe sobre serviços terceirizados, não só é relevante para o funcionalismo público, que é 

regido, especialmente, pelos princípios da impessoalidade e moralidade, corroborando para o 

acesso democrático a cargos públicos, mas também para a sociedade em geral, como 

contribuinte e usuário do serviço público. 
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3. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Preliminarmente, é necessário que se defina e conceitue-se a fonte do objeto deste 

trabalho, isto é, a Administração Pública, em razão do estudo sobre a Terceirização em seu 

âmbito encontrar-se limitada sem esta digna apresentação.   

A doutrina brasileira consolidou o entendimento de que a Administração Pública não 

possui apenas um sentido, mas um objetivo e um subjetivo. O primeiro indica a função 

administrativa de gerir as atividades, já o segundo trata-se do sujeito que as realiza, e o 

principal motivo para chegar-se a essa conclusão é a versatilidade de executores e atividades 

que desempenha o Estado.  

Outro motivo é que, em razão da extensão territorial do país, há um número elevado 

de órgãos e agentes públicos responsáveis pela realização dessas tarefas. Assim, a fim de 

garantir a eficiência constitucional, de modo a obter-se a melhor execução e os melhores 

resultados, considerou-se dividi-las, entre agentes e atividades.  

Desse modo caminha a melhor doutrina, José dos Santos Carvalho Filho: 

 

Sentido Objetivo: o verbo administrar indica gerir, zelar, enfim uma ação 

dinâmica de supervisão. O adjetivo pública pode significar não só algo 

ligado ao Poder Público, como também à coletividade ou ao público em 

geral. O sentido objetivo, pois, da expressão – que aqui deve ser grafada com 

iniciais minúsculas – deve consistir na própria atividade administrativa 

exercida pelo Estado por seus órgãos e agentes, caracterizando, enfim, a 

função administrativa, com os lineamentos que procuramos registrar 

anteriormente (vide item nº 3).  

Trata-se da própria gestão dos interesses públicos executada pelo Estado, 

seja através da prestação de serviços públicos, seja por sua organização 

interna, ou ainda pela intervenção no campo privado, algumas vezes até de 

forma restritiva (poder de polícia). Seja qual for a hipótese da administração 

da coisa pública (res publica), é inafastável a conclusão de que a destinatária 

última dessa gestão há de ser a própria sociedade, ainda que a atividade 

beneficie, de forma imediata, o  Estado. É que não se pode conceber o 

destino da função pública que não seja voltado aos indivíduos, com vistas a 

sua proteção, segurança e bem-estar. Essa a administração pública, no 

sentido objetivo.  

Sentido Subjetivo: a expressão pode também significar o conjunto de 

agentes, órgãos e pessoas jurídicas que tenham a incumbência de executar as 

atividades administrativas. Toma-se aqui em consideração o sujeito da 
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função administrativa, ou seja, quem a exerce de fato. Para diferenciar esse 

sentido da noção anterior, deve a expressão conter as iniciais maiúsculas: 

Administração Pública.2 

 

O Direito Administrativo é responsável por formalizar e gerir atos da administração, 

sejam esses provenientes do Poder Executivo, do Legislativo ou do Judiciário. Excetuando-se 

as atividades específicas, a Administração Pública, dentre todas as suas faces, busca garantir o 

organização e funcionamento de serviços públicos, em consonância com os princípios 

administrativos, em especial o do interesse público, e isso se relaciona diretamente ao nosso 

tema presente, conforme ilustres palavras de Hely Lopes Meirelles: 

 

O Estado moderno, para o completo atendimento de seus fins atua em três 

sentidos - administração, legislação e jurisdição - e em todos eles pedem 

orientação ao Direito Administrativo, no que concerne à organização e 

funcionamento de seus serviços, à administração de seus bens, à regência de 

seu pessoal e à formalização dos seus atos de administração. Do 

funcionamento estatal só se afasta o Direito Administrativo quando em 

presença das atividades especificamente legislativas (feitura da lei) ou 

caracteristicamente judiciárias (decisões judiciais típicas).  

A largueza do conceito que adotamos permite ao Direito Administrativo 

reger, como efetivamente rege, toda e qualquer atividade de administração, 

provenha ela do Executivo, do Legislativo ou do Judiciário (...)3 

 

A estrutura administrativa mostra-se, ainda, de forma direta e indireta. A 

Administração Direta se a Administração Direta refere-se a atividades prestadas de maneira 

direta pelo Estado e seus respectivos órgãos. Já a Administração Indireta, respaldada pelo 

inciso XIX do artigo 37 da CRFB de 1988, alterado pela EC nº 19/98, é composta por 

pessoas jurídicas criadas para exercer atividades delegadas pela Administração Direta. 

Nesse segundo caso, ocorre o que se chama de descentralização, isto é, há 

deslocamento de execução e de titularidade da prestação de serviço da Administração Direta 

para a Indireta ou, até mesmo, para empresas privadas, que é o foco de nosso estudo. Pode-se 

observar que a pessoa jurídica responsável pela execução do serviço não se vincula, portanto, 

hierarquicamente, restando apenas o controle e a ação fiscalizadora da Administração Direta 

sobre o serviço delegado, ou seja, descentralizado. Assim disciplina a ilustre doutrina de 

Celso Antônio Bandeira de Melo:  

 

                                                           
2 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo –  30.  Ed. – São Paulo: Atlas, 2016. 

p. 64. 

3 MEIRELLES, Helly Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 42. ed. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 43. 
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Assim, diz-se que a atividade administrativa é descentralizada quando é 

exercida, em uma das formas mencionadas, por pessoa ou pessoas distintas 

do Estado. Diz-se que a atividade administrativa é centralizada quando é 

exercida pelo próprio Estado, ou seja, pelo conjunto orgânico a intimidade.4 

É importante ressaltar que descentralização, distribuição de execução e titularidade 

para órgãos dotados de personalidade jurídica, é instituto diverso do que se chama 

desconcentração, esse último trata da repartição de competência do serviço prestado dentro 

de uma mesma pessoa jurídica para órgãos despersonalizados onde existe hierarquia.  Pode-

se citar como exemplo do primeiro o DETRAN e, como exemplo do segundo, a SES. 

Assim, aponta-se, a Terceirização como um forte instrumento a ser utilizado pela 

Administração Pública através dos contratos e licitações, a fim de executar as atividades as 

quais podem ser delegadas ou outorgadas. Essa distribuição de titularidade é bem vista pelo 

Estado, uma vez que a responsabilidade imediata, pela prestação do serviço, bem como do 

trabalhador terceirizado se transfere às empresas que terceirizam o serviço. No caso em tela, 

o Estado responde apenas de forma subsidiária.  

Visto isso, destacaremos a frente os impactos desse modelo organizacional no setor 

público, que atualmente fundamenta-se na LO nº 13429/2017. 

 

3.1. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS NORTEADORES DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA  

 

Os Princípios Constitucionais são fontes que direcionam o modo como a 

Administração Pública formaliza e executa seus atos e serviços. Por essa razão, é importante 

que se faça uma breve explicação destes, a fim de se compreender melhor, mais a frente, a 

maneira como a Terceirização pode ou não ocorrer no setor público.  

Assim, trata do assunto o Ilustre José dos Santos Carvalho Filho, “Princípios 

administrativos são os postulados fundamentais que inspiram todo o modo de agir da 

Administração Pública. Representam cânones pré-normativos, norteando a conduta do 

Estado quando no exercício de atividades administrativas.” 5 

                                                           
4 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 26 Ed. Editora Malheiros Editores 

– São Paulo, 2009. p. 149. 
5 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo – 30.  Ed. – São Paulo: Atlas, 2016. p. 

71. 
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O artigo 37 da CRFB carrega os princípios norteadores chamados expressos, quais 

sejam os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da 

eficiência, conforme dispositivo abaixo: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte:6 

 

3.1.1. DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 

O princípio da legalidade, conforme sua própria nomenclatura prediz, trata daquilo 

que é legal, ou seja, daquilo que é autorizado por lei. Dito isso, pode-se concluir que a 

Administração Pública somente pode atuar, através de seus atos, naquilo que esteja 

expressamente autorizada  a fazer em texto legal. Caso contrário, poderá corromper seus 

atos por meio dos consequentes vícios de ilegalidade.   

Assim, aborda o doutrinador José dos Santos Carvalho Filho, “O princípio da 

legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da Administração. Significa 

que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Não o sendo, a 

atividade é ilícita.”7 

 

3.1.2. DO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE 

O princípio da Impessoalidade trata do caráter despersonalizado e democrático da 

Administração Pública. A principal função deste princípio é garantir a isonomia de tratamento 

dos administrados, bem como de serviços prestados pelos administradores.  

Dito isso, percebe-se que a finalidade deste princípio é sobrepor o interesse público 

sobre demais, ao passo que a Administração Pública cuida para que o administrador não se 

promova pessoalmente com os atos praticados através da instituição pública, nem beneficie 

indivíduos alheios a essa. Caso contrário estará sujeito a ser responsabilizado administrativa, 

civil e penalmente.  

Dessa maneira, corrobora José dos Santos Carvalho Filho: 

                                                           
6Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 28/05/2017. 
7 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo – 30.  Ed. – São Paulo: Atlas, 2016. p. 

72. 

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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O princípio objetiva a igualdade de tratamento que a Administração deve 

dispensar aos administrados que se encontrem em idêntica situação jurídica. 

Nesse ponto, representa uma faceta do princípio da isonomia. Por outro lado, 

para que haja verdadeira impessoalidade, deve a Administração voltar-se 

exclusivamente para o interesse público, e não para o privado, vedando-se, 

em consequência, sejam favorecidos alguns indivíduos em detrimento de 

outros e prejudicados alguns para favorecimento de outros.8 

 

 

3.1.3. DO PRINCÍPIO DA MORALIDADE 

O princípio da Moralidade existe para impor limites éticos a conduta do 

administrador e, em razão disso, constitui pressuposto de validade para os atos praticados pelo 

mesmo.  

Como visto, todos os atos devem ser praticados de acordo com a Lei. No entanto, 

muitas vezes, somente a obediência ao princípio da legalidade não alcança o intuito do ato ser 

justo. A Justiça é pilar da Magna Carta e, por isso, preenche todo o ordenamento jurídico. Em 

razão disso, utiliza-se a moralidade, através da razoabilidade/proporcionalidade, para se 

atingir o objetivo do interesse público. 

A não observância deste princípio poderá resultar em sanções previstas na lei de 

Improbidade Administrativa nº 8.429/92. 

A seguir, segue melhor doutrina a respeito deste princípio: 

 

O princípio da moral idade impõe que o administrador público não dispense 

os preceitos éticos que devem estar presentes em sua conduta. Deve não só 

averiguar os critérios de conveniência, oportunidade e justiça em suas ações, 

mas também distinguir o que é honesto do que é desonesto. 9 

 

3.1.4. DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE 

O princípio da Publicidade existe com o objetivo de garantir que todos os atos 

praticados pela Administração Pública possuam transparência, isto é, os atos devem ser 

disponibilizados amplamente a fim de que os administrados tomem ciência daquilo que é 

praticado e, assim, possam fiscalizar e questionar eventuais discrepâncias.  

De igual modo, entende o doutrinador José dos Santos Carvalho Filho:  

                                                           
8 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo – 30.  Ed. – São Paulo: Atlas, 2016. p. 

73. 
9 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo – 30.  Ed. – São Paulo: Atlas, 2016. p. 

74. 
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Outro princípio mencionado na Constituição é o da publicidade. Indica que 

os atos da Administração devem merecer a mais ampla divulgação possível 

entre os administrados, e isso porque constitui fundamento do princípio 

propiciar-lhes a possibilidade de controlar a legitimidade da conduta dos 

agentes administrativos. Só com a transparência dessa conduta é que poderão 

os indivíduos aquilatar a legalidade ou não dos atos e o grau de eficiência de 

que se revestem.10 

  

No entanto, ressalva-se a garantia ao sigilo da Administração Pública nas questões 

concernentes à Segurança da Sociedade e do Estado, como prevê o artigo 5º da CRFB, inciso 

XXXIII.   

 

3.1.5. DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA 

Finalmente, o Princípio há pouco acrescentado ao rol dos princípios constitucionais, 

através da EC 19/98, o da Eficiência, busca garantir que o serviço público seja desempenhado 

de forma a garantir o melhor custo benefício, alcançando resultados de qualidade, a fim de 

garantir a satisfação dos administrados. 

Com o objetivo de se atingir a todos os serviços qualitativamente, a Administração 

Pública buscou, assim, delegá-los. Dessa forma, pode-se trazer a luz o instituto da 

Terceirização como exemplo de serviço especializado. 

Assim, José dos Santos Carvalho Filho, explica o princípio em questão: 

Com a inclusão, pretendeu o Governo conferir direitos aos usuários dos 

diversos serviços prestados pela Administração ou por seus delegados e 

estabelecer obrigações efetivas aos prestadores. Não é difícil perceber que a 

inserção desse princípio revela o descontentamento da sociedade diante de 

sua antiga impotência para lutar contra a deficiente prestação de tantos 

serviços públicos, que incontáveis prejuízos já causou aos usuários.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo – 30.  Ed. – São Paulo: Atlas, 2016. 

p. 78. 
11 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo – 30.  Ed. – São Paulo: Atlas, 2016. 

p. 83. 
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4. TERCEIRIZAÇÃO NO DIREITO DO TRABALHO BRASILEIRO 

 

As relações de trabalho, ao longo do tempo, foram se desgastando, tornando-se 

obsoletas e até mesmo estagnadas, o que é algo natural na medida em que o homem está em 

constante movimento e transformação, seja de forma teórica ou prática. Sendo assim, de igual 

modo, ocorreram diversas mudanças nas relações de trabalho. 

O recurso utilizado para alcançar o melhor desempenho nas relações de trabalho, e 

na economia em geral, foi a flexibilização. A flexibilização possui diversas modalidades e 

uma delas é a Terceirização. 

Terceirização, nomenclatura oriunda da expressão em inglês Outsourcing, que traduz 

uma forma de organização estrutural que trasnporta a mão-de-obra operacional de fora da 

empresa tomadora dos serviços, pela empresa intermediária, para realizar, em regra, 

atividades-meio, permitindo que a Tomadora volte-se preferencialmente a sua função 

principal, a qual se dá o nome de atividade-fim. 

A polêmica atualmente existe em torno da possibilidade de terceirizar-se a atividade-

fim também, em razão da promulgação da recente LO 13429/2017, assunto esse que daremos 

a digna abordagem mais a frente. 

A Terceirização, como já se mencionou, é uma prática pela qual um indivíduo ou 

empresa intermediária executa tarefas, fornece serviços ou fabrica produtos para outra 

empresa, a tomadora dos serviços, através de empregado terceirizado. Esta última se 

responsabiliza pelo vínculo empregatício e todos os seus encargos, sejam eles trabalhistas, 

fiscais, comerciais ou previdenciários. 

Nesse contexto, pode-se citar a explicação de respeitável doutrinador do Direito do 

Trabalho, Fabio Goulart Villela: 

 
É neologismo construído pela ciência da administração, para enfatizar a 

descentralização empresarial de atividades a outrem, um terceiro à empresa. 

No Direito do Trabalho, a Terceirização consiste no fenômeno pelo qual o 

trabalhador é inserido no processo produtivo da empresa tomadora dos 

serviços, sem que haja vinculação empregatícia a esta, a qual se preserva 

com a entidade e/ou empresa intermediária. A Terceirização acarreta a 

formação de uma relação trilateral, envolvendo o trabalhador, a empresa 

tomadora e a empresa terceirizada. 12 

 

 

                                                           
12 VILLELA, Fábio Goulart. Manual de Direito do Trabalho - 2ª Ed. - Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. P 236. 
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Relativo às razões pela qual a Terceirização é normalmente utilizada pelas empresas, 

atualmente, pode-se citar que, além de economizar em custos gerais e de trabalho, a maior 

eficiência, maior produtividade e a oportunidade das empresas Tomadoras de serviço, como já 

dito, se concentrarem em atividades e produtos principais do negócio.  

Desse modo, Alice Monteiro de Barros, doutrinadora da disciplina do Direito do 

Trabalho corrobora com a afirmação:  

 

(...) O objetivo da Terceirização é diminuir os custos e melhorar a qualidade 

do produto ou do serviço. Alguns especialistas denominam esse processo de 

“especialização flexível”, ou seja, aparecem empresas, com acentuado grau 

de especialização em determinado tipo de produção, mas com capacidade 

para atender a mudanças de pedidos de seus clientes.13 

 

4.1. IMPACTOS DA TERCEIRIZAÇÃO 

 

 

Relativizando o Tema e transportando-o para a realidade cotidiana, conclui-se que a 

Terceirização possui prós e contras. Além disso, percebe-se, ainda, que na maioria das vezes, 

as vantagens ofuscam as desvantagens à implantação desse modelo. 

O tema é bastante discutido, e assim o foi amplamente no 1º Simpósio de Iniciação 

Científica dos cursos de Ciências Contábeis da UFSM, com base nas palavras de Sérgio Pinto 

Martins14, especialista em Direito do Trabalho. 

Dessa forma, traduziram os prós à Terceirização como: 

 

(...) a principal vantagem sob o aspecto administrativo, seria a de se ter 

alternativa para melhorar a qualidade o produto ou serviço vendido e 

também a produtividade. Seria uma forma também de se obter um controle 

de qualidade total dentro da empresa, sendo que um dos objetivos básicos 

dos administradores é a diminuição de encargos trabalhistas e 

previdenciários, além da redução do preço final do produto ou serviço. 

Adotando a Terceirização, a empresa poderá concentrar seus recursos e 

esforços na sua própria área produtiva, na área em que é especializada, 

melhorando a qualidade do produto e sua competitividade de mercado. 

Com isso, pretende-se uma redução de custos, principalmente dos custos 

fixos, tranformando-os em variáveis, e aumentando os lucros da empresa, 

                                                           
13 BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho. – 10ª Ed. - São Paulo: LTr, 2016. P 300. 
14 MARTINS, Sérgio Pinto. A Terceirização e o Direito do Trabalho. – 2ª Ed. – São Paulo: Atlas, 2001. P 42. 
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gerando eficiência e eficácia em suas ações, além de economia de escala, 

com a eliminação de desperdícios. Haverá diminuição do espaço ocupado na 

empresa, atividades que antes lhe pertenciam foram terceirizadas, não só de 

pessoal como de material, ocorrerá a criação de empregos na terceirizada, 

um aperfeiçoamento de mão-de-obra, distribuição de rendas entre os 

participantes do processo, concentração de esforços na atividade-fim da 

empresa, especialização no serviço, concorrência e produtividade para todo o 

mercado.15 

 

Ainda, caminhando com base nas palavras de Sérgio Pinto Martins, através do 1º 

Simpósio de Iniciação Científica dos cursos de Ciências Contábeis da UFSM, apresenta-se o 

contra a prática da Terceirização: 

 

Um dos Principais riscos da Terceirização é contratar empresas inadequadas 

para realizar os serviços, sem competência e idoneidade financeira, pois 

poderão advir problemas principalmente de natureza trabalhista. Outro risco 

é o de pensar a Terceirização apenas como forma de reduzir custos, se esse 

objetivo não for alcançado, ou no final a Terceirização não der certo, 

implicará no desprestígio de todo o processo.16 

 

A seguir, desmembraremos essas vantagens e desvantagens a toda empresa 

Tomadora de Serviços. 

 

 

4.1.1.  VANTAGENS DA TERCEIRIZAÇÃO 

 

 

No contexto atual, a Terceirização pode ser uma forma conveniente para as empresas 

melhorarem sua eficiência e reforçarem a execução de sua função principal. Dentre todos os 

benefícios da Terceirização, que propiciam esses resultados, destacam-se, as estratégias de 

reestruturação, a rapidez, a mitigação de riscos, a redução dos custos operacionais e de 

recrutamento. 

                                                           
15 IMHOFF, Marcia Moraes et al. 1º Simpósio de Iniciação Científica dos cursos de Ciências Contábeis da 

Universidade Federal de Santa Maria. Revista eletrônica de Contabilidade, Curso de Ciências Contábeis EFSM. 

Ed especial –2005.  P. 87. 
16 IMHOFF, Marcia Moraes et al. 1º Simpósio de Iniciação Científica dos cursos de Ciências Contábeis da 

Universidade Federal de Santa Maria. Revista eletrônica de Contabilidade, Curso de Ciências Contábeis EFSM. 

Ed especial –2005.  P. 88. 
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As estratégias de reestruturação apresentam-se quando as empresas reconsideram 

seu modus operandi (modelo operacional) e suas operações de mercado, afim de 

reestruturarem e tornarem as unidades de produção mais eficientes. A Terceirização deve ser 

considerada como uma alternativa que, se implantada de forma eficaz, irá desempenhar um 

papel fundamental em ajudar empresas a atingir eficiências de custos mais elevados. 

A rapidez deve-se ao fato de que a maioria das tarefas são terceirizadas por 

fornecedores que se especializam em seu campo, considerando, também, que os fornecedores 

terceirizados têm equipamentos específicos e conhecimentos técnicos, na maioria das vezes, 

melhor do que a empresa tomadora do serviço. Assim, as tarefas podem ser concluídas mais 

rápido e com melhor qualidade.  

A mitigação de riscos um dos fatores mais importantes que determinam o 

resultado de uma ação na empresa é a análise de risco. A Terceirização de alguns 

elementos desse processo ajuda a organização transferir algumas responsabilidades para 

o fornecedor terceirizado. Para isso, estar ciente dos potenciais riscos envolvidos, bem 

como dispor da capacidade de monitorar, avaliar e gerir estes riscos é primordial para o 

fornecedor terceirizado.  

A redução dos custos operacionais e de recrutamento, é um fator importante para se 

aderir a Terceirização. Toda vez que uma organização terceiriza mão-de-obra, ela reduz seus 

custos, melhora seu balanço, reduz os riscos de negócio e expande suas capacidades. Isso é 

algo que tem grande visibilidade para as empresas tomadoras do serviço no momento em que 

optam pela Terceirização, pois há sempre certa pressão sobre as empresas para cortar custos 

de produção e reduzir despesas orçamentárias para o ano. Por essa razão, a Terceirização pode 

levar aos cortes orçamentais, o que é uma boa opção e muito viável, atualmente, considerando 

as mudanças significativas nas relações de trabalho ou em determinado modo de produção. 

Outro ponto a ser considerado dentro da redução de custos são os gastos com 

recrutamento, tendo em vista a necessidade, atual, de se contratar pessoas para trabalharem 

em casa. Portanto, nesse modo impessoal, a Terceirização também se 

manifesta, minimizando os custos operacionais em grande medida. No entanto, para 

garantir que esses benefícios reverberem é importante que se tenha transparência de ambos os 

lados. 

 

4.1.2.  DESVANTAGENS DA TERCEIRIZAÇÃO 
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Obter grandes vantagens com a prática da Terceirização não significa que esta não 

carrega, também, algumas desvantagens. A Terceirização não é indicada para todas as 

situações e, por isso, deve-se analisar com cautela antes se investir tempo, energia e dinheiro 

nesse modo de estrutura operacional. A seguir, apresentaremos as principais desvantagens, 

quais sejam o risco de exposição de dados confidenciais, a falta de sincronização de 

resultados, os custos ocultos, a falta de foco no cliente e a desvalorização do empregado 

terceirizado. 

O risco de exposição de dados confidenciais pode ocorrer quando uma 

organização terceiriza a área de Recursos Humanos, por exemplo, dispondo, assim, de 

documentos importantes e privativos da empresa tomadora dos serviços, como folha de 

pagamento e serviços de recrutamento, incorrendo no risco de expor informações 

confidenciais da empresa para um terceiros. 

Os falta de sincronização de resultados, ocorre no caso do fornecedor 

terceirizado não ser o parceiro ideal para a carga de serviço subordinada pela 

Terceirização. Com isso, surgem, em algumas áreas, problemas que podem gerar 

despesas inesperadas para a empresa, como o aumento no tempo de entrega da 

produção e a qualidade do produto. Nesses casos, é mais indicado regular esse serviço 

dentro da própria organização, em vez de transferir a responsabilidade para um 

fornecedor terceirizado. 

Embora a Terceirização na maioria das vezes tenha um custo padronizado, há 

circunstâncias que provocam os custos ocultos envolvidos na assinatura de um contrato, 

que, por vezes, podem representar uma séria ameaça, como vimos no item anterior.   

A falta de foco no cliente se revela quando o fornecedor terceirizado é contratado 

por várias organizações ao mesmo tempo. Em tais situações, podem não desempenhar 

com foco e qualidade as tarefas destinadas a sua responsabilidade 

A desvalorização do empregado terceirizado é outro importante ponto a ser 

apresentado. Para o empregado, muitas vezes pouco evidenciado nessa relação, a 

Terceirização pode lhe trazer desvalorização, de forma monetária através da redução 

salarial, ou, ainda, de forma moral. A responsabilidade por esse empregado é imediata 

do fornecedor terceirizado, mas também, subsidiária da empresa tomadora do serviço.  

Muitas vezes esse empregado não é visto como parte do corpo da empresa 

tomadora do serviço, e verdadeiramente não o é, porém, se este for lesado podem-se 

incluir naturalmente ambas as empresas como responsáveis a arcar com os danos, desde 
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que comprovada a falta de fiscalização da parte contratante. Exporemos de forma mais 

adequada, em momento oportuno, a responsabilidade que tange a Terceirização 

realizada pela Administração Pública, cerne de nosso estudo. 
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5. TERCEIRIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 

Nesse momento, introduzido o conteúdo referente à Administração Pública e seus 

princípios, bem como ao modelo de contratação Trabalhista intitulada Terceirização, que 

fundamentam este capítulo, adentramos, assim, ao principal assunto deste trabalho: a 

Terceirização na Administração Pública. A tese central discutida neste trabalho busca 

apresentar as funções em que a Administração Pública permite a Terceirização se manifestar, 

bem como a forma como essa ocorre e suas peculiaridades.  

Como visto, a Administração Pública possui limites constitucionais que se ocupam 

tanto com direcionar o seu modo de agir e gerir, como ainda com restringir atos que pretenda 

praticar. O limite essencial para que assim aconteça é o princípio da legalidade, como 

veremos a seguir, neste trabalho. A partir disso, então, pode-se passar a expor e a discorrer a 

legitimidade da contratação de serviços terceirizados pelo Setor Público. 

 

5.1. A EVOLUÇÃO LEGAL DA TERCEIRIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO 

 

O início da descentralização ocorreu com o advento da Reforma Administrativa 

brasileira ao introduzir o Decreto-Lei 200, de 25 de fevereiro de 1967, no ordenamento 

jurídico. O Decreto-Lei 200/67, através de seu artigo 10, parágrafo 7º permitiu que as portas 

da Administração Pública se abrissem para os serviços terceirizados. 

O artigo em questão dispunha que o Setor Público poderia se desobrigar de funções 

pertinentes ao planejamento, coordenação, supervisão e controle, sempre que possível, através 

de contratos, a fim de impedir o “crescimento desmesurado” da Administração, como pode 

ser observado logo abaixo: 

 

Art. 10. A execução das atividades da Administração Federal deverá ser 

amplamente descentralizada. 

(...) 

§ 7º Para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, coordenação, 

supervisão e contrôle e com o objetivo de impedir o crescimento 

desmesurado da máquina administrativa, a Administração procurará 

desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, recorrendo, 

sempre que possível, à execução indireta, mediante contrato, desde que 

exista, na área, iniciativa privada suficientemente desenvolvida e capacitada 

a desempenhar os encargos de execução. (grifo nosso)17 

                                                           
17Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967. Dispõe sobre a organização da Administração Federal, 

estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0200.htm>. Acesso em: 20 maio 2017. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%20200-1967?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0200.htm
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Surgiu-se, diante disso, um impasse, em razão da forma genérica em que o artigo 

dispõe as atividades e funções que poderia o serviço público dispor e transferir à execução 

indireta. Faz-se necessário, assim, que a dificuldade em interpretar o artigo de maneira 

específica seja sanada. 

Por isso, a fim de sanar a dúvida que persistia com relação à amplitude da 

Terceirização permitida ao Ente Público, a Lei nº 5.645/1970 foi sancionada. Essa Lei dispôs 

de um rol exemplificativo em seu artigo 3º, parágrafo único, que possibilitou o esclarecimento 

de quais atividades poderia a Administração Pública delegar, as funções e o objeto, que 

poderiam culminar em contratação, bem como a classificação dos cargos e suas diretrizes 

dentro do Serviço Público, preenchendo a lacuna criada pelo parágrafo 7º do artigo 10º do 

Decreto-Lei nº 200/1967. 

Assim a Lei dispõe, especialmente, em seu artigo 3º, parágrafo único: 

 

Art. 3º Segundo a correlação e afinidade, a natureza dos trabalhos, ou o nível 

de conhecimentos aplicados, cada Grupo, abrangendo várias atividades, 

compreenderá:  

(...) 

Parágrafo único. As atividades relacionadas com transporte, conservação, 

custódia, operação de elevadores, limpeza e outras assemelhadas serão, de 

preferência, objeto de execução indireta, mediante contrato, de acôrdo com o 

artigo 10, § 7º, do Decreto-Lei número 200, de 25 de fevereiro de 1967. 18 

  

Contudo, tal parágrafo fora revogado pela Lei nº 9.52719, de 10 de dezembro de 

1997, e reafirmado na Lei nº 8.666/9320 (Lei de Licitações), em seu artigo 6º, inciso II: 

 

Art. 6o  Para os fins desta Lei, considera-se: 

(...) 

II - Serviço - toda atividade destinada a obter determinada utilidade de 

interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, 

montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, 

transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-

profissionais; 

                                                           
18 Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970. Estabelece diretrizes para a classificação de cargos do Serviço Civil 

da União e das autarquias federais, e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-5645-10-dezembro-1970-322185-normaatualizada-

pl.html>. Acesso em: 20 maio 2017. 
19 Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Altera dispositivos das Leis nºs 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 

8.460, de 17 de setembro de 1992, e 2.180, de 5 de fevereiro de 1954, e dá outras providências. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9527.htm >. Acesso em: 20 maio 2017. 
20 Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui 

normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm >. Acesso em 20 maio 2017. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.527-1997?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9527.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm
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Diante das deformidades e a necessidade de esclarecimento final, em ato próprio, foi 

editada a Lei nº 2.271/97, que dispõe em seu artigo 1º, parágrafo 1º e 2º o objeto que pode ser 

alvo de execução indireta, conforme a letra de lei a seguir: 

Art. 1º No âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e 

fundacional poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais 

acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem 

área de competência legal do órgão ou entidade. 

§ 1º As atividades de conservação, limpeza, segurança, vigilância, 

transportes, informática, copeiragem, recepção, reprografia, 

telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e instalações 

serão, de preferência, objeto de execução indireta.  

§ 2º Não poderão ser objeto de execução indireta as atividades inerentes às 

categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou entidade, 

salvo expressa disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo 

extinto, total ou parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal.21 

 

Destaca-se ainda, em seu artigo 4º, a forma como a Lei delimita a contratação com o 

Ente Público: 

 

Art. 4º É vedada a inclusão de disposições nos instrumentos contratuais que 

permitam:  

 I - indexação de preços por índices gerais, setoriais ou que reflitam a 

variação de custos;  

II - caracterização exclusiva do objeto como fornecimento de mão-de-obra;  

III - previsão de reembolso de salários pela contratante;  

IV - subordinação dos empregados da contratada à administração da 

contratante22 

 

Dito isso, pode-se concluir que as atividades legalizadas à Terceirização no setor 

público restringem-se as atividades-meio, como, por exemplo, a função de vigilante, de 

porteiro, de auxiliar de serviços gerais e etc,. No entanto, em meio às vicissitudes e às 

inconstâncias que o tema percorreu, surge uma nova LO sob o nº 13429/2017, aprovada em 

31 de março de 2017, que trata integralmente a respeito do assunto Terceirização. 

Essa Lei amplia a discussão, pois permitiu que, a partir de agora, se possa terceirizar 

não apenas as atividades-meio, mas também atividades –fim em empresas públicas e privadas. 

Além de tornar precário o vínculo empregatício e os direitos dos trabalhadores, tal medida 

                                                           
21 Decreto no 2.271, de 7 de julho de 1997. Dispõe sobre a contratação de serviços pela Administração Pública 

Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d2271.htm >. Acesso em: 20 maio 2017. 
22 Decreto no 2.271, de 7 de julho de 1997. Dispõe sobre a contratação de serviços pela Administração Pública 

Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d2271.htm >. Acesso em: 20 maio 2017. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dec%202.271-1997?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d2271.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dec%202.271-1997?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d2271.htm
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abre precedentes para que cresça cada vez mais, na Administração Pública, o número de 

atividades principais privatizadas, contrariando princípios constitucionais.  

Contudo, falaremos mais a frente, em tópico apropriado, de forma mais específica e 

aprofundada, com todas as considerações a serem feitas a respeito dessa Lei.  

 

5.2. LIMITES LEGAIS À TERCEIRIZAÇÃO   

 

A Terceirização adotada pela Administração Pública, como qualquer outro ato 

público, deve respeitar, como visto, o princípio da Legalidade, isto é, a formalidade prevista 

em lei. A partir disso, podem-se elencar algumas formas permitidas para que a Terceirização 

ocorra com o Poder Público. 

O primeiro caso ocorre através da contratação temporária, prevista nos artigos 1º e 2º 

da Lei nº 8.745/9323, em virtude da necessidade temporária de excepcional interesse público, 

como dispões a Lei, por exemplo, para exercer assistência em situações de calamidade 

pública, auxílio a surtos endêmicos, bem como em recenseamentos administrados pelo IBGE 

e atividades temporárias das Forças Armadas, dentre outros.  

A fim de esclarecer o intuito real desse contrato segue abaixo, o entendimento de 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro a respeito: 

 

No que diz respeito à contratação temporária, com base no art. 37, IX, da 

Constituição, cabe ainda lembrar que a maior parte das Leis que disciplinam 

o dispositivo exigem processo seletivo, mesmo na contratação de pessoal 

temporário, o que afasta a contratação por meio de interposta pessoa, como 

ocorre nos contratos de fornecimento de mão-de-obra. Normalmente, 

dispensa-se o concurso apenas nos casos de urgência, incompatível com o 

procedimento do concurso público.  

Há que se observar também, ainda a propósito desse dispositivo 

constitucional, que, como ele fala em “necessidade temporária de 

excepcional interesse público”, a contratação de pessoal, com base nesse 

dispositivo, é incompatível com as atividades permanentes da Administração 

Pública, a não ser que, por alguma razão adequadamente demonstrada, haja, 

temporariamente, acréscimo de serviço ou diminuição dos servidores do 

quadro permanente. Não há fundamento legal para utilizar-se dessa 

contratação temporária para preencher o quadro de funções permanentes.24 

 

                                                           
23Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993. Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição 

Federal, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8745cons.htm>. 

Acesso em: 04/06/2017. 
24 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na administração pública: concessão, permissão, franquia, 

terceirização e outras formas – 4ª ED -  São Paulo: Atlas, 2002. P. 178-179. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.745-1993?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8745cons.htm
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O segundo caso refere-se à concessão e à permissão de prestação de serviços 

públicos, tais contratações são possíveis em razão da Lei nº 8.987/9525, que as regula. A 

Concessão trata-se da delegação da execução do serviço público à empresa privada mediante 

tarifa paga pelo próprio usuário, como se vê a seguir nas palavras de José dos Santos Carvalho 

Filho: 

 

As concessões comuns, reguladas na Lei nº 8.987, de 13.2.1995 (lei das 

concessões), têm por objeto a prestação de serviço público delegado e 

comportam duas modalidades: (1ª) concessão de serviços públicos simples, 

aquela em que o Poder Público só delega o serviço público em si; (2ª) 

concessão de serviços públicos precedida da execução de obra pública, 

aquela em que o contrato prevê duplo objeto: a execução de obra e a 

prestação do serviço. Caracterizam-se pela circunstância de que o 

concessionário não recebe qualquer contrapartida pecuniária por parte do 

concedente; seus recursos têm origem no pagamento das respectivas tarifas 

pelos usuários do serviço.26  

 

 A Permissão realiza a execução de serviço público delegado, também, e, devido a 

sua natureza jurídica de contrato de adesão, não se diferencia essencialmente da Concessão, 

como expõe José dos Santos Carvalho Filho, a seguir:  

 

A permissão de serviços públicos, hoje também disciplinada pela Lei nº 

8.987/1995, tem por objeto, da mesma forma que as concessões de serviços 

públicos, a execução de certo serviço público delegado resultante de 

descentralização administrativa. Já foi visto que anteriormente sua natureza 

jurídica era de ato administrativo, mas, com o advento daquele diploma 

legal, passou a ter a natureza de contrato administrativo, com o que passou a 

não haver praticamente qualquer diferença entre os institutos.27 

 

O Terceiro caso se dá através da delegação da execução de serviços de saúde e 

ensino por parte da iniciativa privada, a fim de auxiliar e atingir a eficiência em sua atividade 

principal, de acordo com o artigo 209 da CRFB, “O ensino é livre à iniciativa privada, 

atendidas as seguintes condições: I - cumprimento das normas gerais da educação nacional; 

II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público.”, bem como artigo 199, 

parágrafo 1º e 209 da CRFB, a seguir:  

                                                           
25Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de 

serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências. Disponível em: 

<www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8987compilada.htm>. Acesso em: 04/05/2017. 
26 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo – 30.  Ed. – São Paulo: Atlas, 2016. 

P. 191. 
27 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo – 30.  Ed. – São Paulo: Atlas, 2016. 

P. 192. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.987-1995?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8987compilada.htm
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Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

§ 1º - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do 

sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de 

direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as 

sem fins lucrativos. 

 

Além do princípio da Legalidade, dentre outros princípios norteadores e limitadores 

à Terceirização, destaca-se a impessoalidade, que garante a supremacia do interesse público, 

como ainda a publicidade, a moralidade, a economicidade e a eficiência, alguns já discorridos 

ao longo deste trabalho. 

Nesse momento, pode-se enfatizar o princípio da eficiência. A empresa 

intermediária, que presta o serviço terceirizado está obrigada a seguir o padrão de excelência, 

previsto na CRFB, em seu artigo 37, caput, ao executar os serviços públicos delegados. A 

Terceirização deve ser muito bem ponderada antes de se formalizar, principalmente por esse 

princípio, pois é algo inaceitável que, ao invés da eficiência, a sociedade seja premiada com 

custos não programados em virtude da má execução do contrato, muitas vezes decorrente de 

uma corrupção institucional velada e de ausência de fiscalização do próprio Ente Público. 

A ineficiência jamais deve ser resultante dessa relação tridimensional, em que se 

encaixa a Terceirização, isso contraria toda a lógica organizacional da Administração Pública 

em descentralizar suas atividades em função do melhor custo benefício, que se traduz em 

maior qualidade, bem como em baixos custos operacionais. 

 
 

5.3. A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO  

 

A Responsabilidade Subsidiária se manifesta, dentro da temática abordada neste 

trabalho, através de uma relação tridimensional, isto é, quando há uma empresa Tomadora de 

serviços, uma empresa Fornecedora de serviços e um contratado para exercer a prestação 

desses serviços para a primeira empresa. Evidente, que a responsabilidade Subsidiária não se 

restringe a essa dinâmica da Terceirização, como ocorre no caso do Fiador, que se 

responsabiliza pela obrigação não adimplida pelo devedor principal. Contudo, neste trabalho, 

iremos nos ater àquela que se relaciona à Terceirização. 

Esse instituto surge, em meio a tantas instabilidades e direitos omitidos, para garantir 

a segurança do trabalhador terceirizado. Revela-se, basicamente, como uma reserva ao 

exaurimento da pretensão desse trabalhador que pode ser, por exemplo, a quitação de verbas 
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trabalhistas, encargos previdenciários, dentre outros, por parte da empresa Tomadora dos 

Serviços.  

A princípio, essa dinâmica parece ser difícil de entender. Não é incomum 

encontrarmos entendimentos divergentes acerca desse assunto, pois essa dificuldade existe, de 

fato, inclusive, no ordenamento jurídico brasileiro. Jurisprudências do Tribunal Superior do 

Trabalho, bem como do Supremo Tribunal Federal firmaram algumas bases que por anos vem 

sustentando decisões judiciais, diante desse assunto tão controverso. Contudo, a nova LO nº 

13429/2017, tornou o tema mais acessível e resolúvel, a esse respeito destrincharemos alguns 

argumentos adiante. 

Dentre os impasses que se fazem presente na aplicação da Responsabilidade 

Subsidiária, no caso da Administração Pública, o mais comum e intrínseco a relação de 

Terceirização é de fato a transferência da responsabilidade. O Tomador do Serviço é 

realmente responsável pelo não cumprimento do contrato firmado entre Fornecedor e 

trabalhador terceirizado?  

Mesmo que esse trabalhador preste serviços diretamente para empresa Tomadora, o 

mesmo não possui vínculo empregatício com essa. Não pode ser considerado algo natural essa 

responsabilidade não encontrar óbice no ônus da prova. Faz-se necessário, sim, a 

comprovação de que a Tomadora do Serviço não tenha fiscalizado o contrato realizado com a 

empresa mediadora, bem como a existência de capacidade econômica e da devida escolha da 

empresa Fornecedora, pois, pelo contrário, enfrentar-se-ia Pessoas Jurídicas dotadas de má-fé 

a todo o momento.  

Assim, a conduta do trabalhador na execução dos serviços outrora contratados é de 

responsabilidade da empresa que o contratou diretamente, ou seja, a Fornecedora, restando a 

Administração Pública realizar a fiscalização das obrigações contidas no contrato celebrado 

entre ambas, fruto de ideal procedimento licitatório, obrigações essas em que muitas vezes 

deixam de ser cumpridas, resultando em aplicações de penalidades previstas em contrato.  

Por outro lado, há quem invoque e fundamente seu argumento jurídico com base no 

princípio da “função social do contrato”, que garante que interesses sociais, como ocorre com 

o do trabalhador, não sejam ofendidos, bem como com base nos artigos 186 e 927 (que 

correspondem a hipótese de Terceirização ilícita) do CCB, artigo 4º da LINDB, ou artigo 8º, 

da CLT. 

Em seguida, apresentam-se esclarecimentos para esse outro ponto de vista: 
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(...) Trata-se de uma responsabilidade indireta, fundada na idéia de culpa 

presumida (in eligendo), ou seja, na má escolha do fornecedor da mão de 

obra e também no risco (art.927, parágrafo único, do Código Civil), já que o 

evento, isto é, a inadimplência da prestadora de serviços, decorreu do 

exercício de uma atividade que se reverteu em proveito do tomador.  

Logo, reconhecida a responsabilidade objetiva de quem se utilizou dos 

serviços, por meio da terceirização, pouco importa tenha ele dado ou não 

causa à cessação de contrato de trabalho do reclamante, assumirá os 

encargos sociais.28 

 

A fim de instruir o entendimento supramencionado, segue a abaixo a letra da lei. 

Em primeiro lugar o artigo 186 do CCB. “Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”.29 Em segundo, o artigo 927 do CCB:  

 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. 

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de 

culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente 

desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os 

direitos de outrem.30 

 

Em terceiro, o artigo 4º da LINDB, “Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso 

de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.”31 

Em quarto e último dispositivo, o artigo 8º da CLT: 

 

Art. 8º - As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de 

disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela 

jurisprudência, por analogia, por eqüidade e outros princípios e normas 

gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e, ainda, de acordo 

com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que 

nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. 

Parágrafo único - O direito comum será fonte subsidiária do direito do 

trabalho, naquilo em que não for incompatível com os princípios 

fundamentais deste.32 

                                                           
28 BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho. – 10ª Ed. - São Paulo: LTr, 2016. P 299. 
29 Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Diponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm > Acesso em: 26/05/2017.  
30 Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Diponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm > Acesso em: 26/05/2017 
31 Decreto-Lei Nº 4.657, de 4 de setembro de 1942. Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro. 

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del4657compilado.htm > Acesso em: 

26/05/2017.  
32Lei No 10.406, De 10 De Janeiro De 2002.. Institui o Código Civil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm >. Acesso em: 26/05/2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art186
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%205.452-1943?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%205.452-1943?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%204.657-1942?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del4657compilado.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.406-2002?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm
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Para alguns, esses fundamentos justificam o alcance da Responsabilidade 

Subsidiária, assim, também, é observado no TRT – 15ª Região, conforme jurisprudência 

abaixo: 

(...) RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA – TOMADORA – 

EMPRESA PARTICULAR – IMPOSIÇÃO CALCADA EM SÚMULA DO 

TST – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – 

INOCORRÊNCIA – Embora não haja, efetivamente, qualquer dispositivo 

legal que trate especificamente da condenação subsidiária da empresa 

tomadora de serviços, esta se escora na construção jurisprudencial 

representada pela Súmula nº 331, do C. TST. Esta, por sua vez, encontra 

suporte nos arts. 186 e 927 do CCB, no art. 8º, da CLT, no art. 4º da LICC e 

no art. 127 do CPC, eis que se trata "de princípio de responsabilidade 

trabalhista que todo aquele que se beneficia direta ou indiretamente do 

trabalho do empregado deve responder com seu patrimônio pelo 

adimplemento das obrigações correspondentes". A imposição condenatória 

segundo estes parâmetros, portanto, não implica em violação ao princípio da 

legalidade. (...) (TRT 15ª R. – RO 1604-2007-034-15-00-3 – (43301/09) – 

12ª C. – Relª Olga Aida Joaquim Gomieri – DOE 17.07.2009 – p. 178)33 

 

5.3.1. A ANTIGA REDAÇÃO DA SÚMULA 331 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO 

TRABALHO E DO ARTIGO 71 PARÁGRAFO 1º DA LEI Nº 8.666/93 

  

Como visto, é possível que a Administração Pública realize Licitações a fim de 

contratar serviços terceirizados, dentre as formas previstas em lei, em consonância ao 

princípio da legalidade. Contudo, o ordenamento jurídico brasileiro, por muito tempo, se 

manteve inerte ao que tange a responsabilização subsidiária do Ente Público por encargos 

diversos.  

Contava-se apenas com o artigo 71, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, que impedia literalmente a transferência da responsabilização por encargos à 

Administração Pública. Segue dispositivo transcrito abaixo: 

 

Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 

§ 1º A inadimplência do contratado, com referência aos encargos 

estabelecidos neste artigo, não transfere à Administração Pública a 

responsabilidade por seu pagamento (grifo nosso), nem poderá onerar o 

objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e 

edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis. 

 

                                                           
33 Ementa de Acórdão de Recurso Ordinário do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Disponível em: < 

https://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/253064508/recurso-de-revista-rr-104647120145140004/inteiro-teor-

253064528 > Acesso em: 26/05/2017. 

https://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/253064508/recurso-de-revista-rr-104647120145140004/inteiro-teor-253064528
https://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/253064508/recurso-de-revista-rr-104647120145140004/inteiro-teor-253064528
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A Jurisprudência brasileira, especialmente no âmbito da Justiça do Trabalho, não 

caminhava de forma diferente. Assim, de modo à regular a Terceirização, de forma genérica, 

devido à inconsistente e frágil legislação sobre o assunto, a súmula 331 foi editada, em 1994, 

como se vê abaixo: 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE. 

REVISÃO DO ENUNCIADO Nº 256: 
I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-

se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de 

trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974).  

II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não 

gera vínculo de emprego com os órgãos da Administração Pública direta, 

indireta ou fundacional (art. 37, II, da CRFB/1988).  

III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços 

de vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e 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. 

IV – O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do 

empregador, implica na responsabilidade subsidiária do tomador de 

serviços quanto àquelas obrigações, desde que este tenha participado da 

relação processual e conste também do título executivo judicial. (grifo 

nosso) 

  

No entanto, em fase recursal trabalhista, os Tribunais não julgavam dessa forma, 

conforme Jurisprudência abaixo: 

 
EMENTA: VÍNCULO EMPREGATÍCO- A manutenção de contrato 

celebrado com instituição privada como se a União fosse a verdadeira 

Empregadora, contraria o princípio da legalidade, no sentido de que 

violenta o preceito constitucional que exige concurso para admissão no 

serviço público (Art. 7o, Inciso II, da CRFB), o que, aliás, veio consagrar o 

entendimento do Enunciado no 331/TST. Recurso de Revista conhecido e 

provido para julgar improcedente o pedido inicial que visava ao 

reconhecimento do Vínculo Empregatício com a União (Ministério da 

Agricultura). Da condenação Subsidiária da União: Prevê o item II, do 

Enunciado 331, do C. TST, que 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). Não obstante, o item IV, do mesmo Enunciado 

estabelece a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, quanto às 

obrigações trabalhistas inadimplidas pelo empregador, desde que tenha ele 

(tomador) participado da relação processual e conste também do título 

executivo judicial. A base dessa responsabilidade subsidiária é a culpa in 

eligendo, bem assim in vigilando, que atrai a aplicação analógica do quanto 

disposto pelo artigo 455, CLT. E exatamente em função disso, é que há de 

se fazer exceção à previsão do item IV, do Enunciado referido, para aqueles 

casos em que, por força de lei, o tomador de serviços tenha que se submeter 

ao mecanismo das licitações. Com efeito, no momento em que obriga- do a 

licitar a prestação do serviço, o tomador perde a faculdade de eleger o 
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prestador, impondo-lhe a lei, que opte pela melhor proposta financeira, 

dentre aqueles apresentadas pelos licitantes. De outra parte, a mesma lei 

impõe os requisitos a serem preenchidos pelos licitantes, de forma a 

comprovarem sua idoneidade, inclusive no que pertine a direitos 

trabalhistas de seus empregados. Ou seja: ao contratar os serviços, o 

tomador está cercado das garantias exigidas por lei quanto a idoneidade do 

prestador, da mesma forma que está premido, também por força de lei, a 

optar por um específico (o que a apresentar a melhor proposta). Não há, 

assim, como se lhe atribuir a culpa in eligendo, no caso de eventual (e 

futura) inadimplência do prestador para com seus empregados. Por isso as 

disposições do artigo 71, da Lei 8.666/93, alterada pela Lei 9.032/95, e que 

estabelecem a não transferência para a Administração Pública, da 

responsabilidade por pagamento de encargos trabalhistas, fiscais e 

comerciais, em caso de inadimplência da contratada. A ação é improcedente 

com relação à União Federal, eis que esta não pode ser responsabilizada por 

eventual inadimplência da contratada.34 

  

Assim, devido a essa mudança constante nas decisões de segundo grau, 

naturalmente, ocorreu o Incidente de Uniformização de Jurisprudência35 e, consequente, 

legitimação da tese que torna a Administração Pública responsável subsidiária pelos encargos, 

na seara da Justiça Trabalhista, como veremos logo a frente.  

 

5.3.2. AS ALTERAÇÕES DA SÚMULA 331 DO TST E A AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16 

 

Diante desse Incidente supramencionado, a Súmula 331 do TST sofreu alterações em 

21.11.2003, sob força da Resolução 121/2003, que corroboraram com as decisões que já 

vinham sendo proferidas, mais precisamente no inciso IV. 

Segue abaixo a redação alterada do inciso IV da Súmula 331 do TST: 

 

IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do 

empregador, implica a 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, dês que hajam participado da relação 

processual e constem também do título executivo judicial (art. 71 da Lei nº 

8.666, de 21.06.1993) 

                                                           
34 NASCIMENTO, Carlos Valder do et al. Responsabilidade da União em sede Trabalhista, Subsidiária, 

Solidária ou Objetiva?. Artigo de revista, Revista de Direito do Trabalho, v. 26, nº 99 – 2000. P. 157-166.  

(Ementa de Acórdão 025634/98 do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Juíza Relatora Zaneise 

Ferrari Rivato, 9-6-98.) Disponível em: 

HTTP://biblioteca2.senado.gov.br:8991/F/?func=direct&doc_number=000621977&local_base=SEN01 Acesso 

em: 26/05/2017. 
35 Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº TST-IUJ-RR-297.751/96, Rel. Min. Milton Moura França, 

julgado por unanimidade na Sessão do Tribunal Pleno de 11.09.00, DJ 20.10.00 

http://biblioteca2.senado.gov.br:8991/F/?func=direct&doc_number=000621977&local_base=SEN01
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Assim, confirmava-se a responsabilização da Administração Pública, contrariando a 

literalidade do artigo 71, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, que afirma que 

o descumprimento por parte do contratado, no tocante aos encargos trabalhistas, fiscais e 

comerciais “não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento”. 

Contudo, o afastamento da incidência da norma supracitada poderia ocorrer apenas 

pela declaração de sua inconstitucionalidade, tendo em vista que todas as normas do 

ordenamento jurídico pátrio devem buscar seu pressuposto de validade na Constituição 

Federal, esta sim hierarquicamente superior às leis federais. 

Dessa forma, a nova redação sumular fundamentou decisões na Justiça do Trabalho 

até 24.11.2010, quando o STF através da decisão proferida através da Ação Declaratória de 

Constitucionalidade nº 16 (ADC nº 16)36, que fora ajuizada, pelo Governador do Distrito 

Federal, em 07.03.2007, afastou a invalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, frente ao 

ordenamento jurídico constitucional. 

Com isso, encontraram-se impedidos os órgãos e membros do Poder Judiciário de 

proferir decisão que ofenda ou afaste a aplicação do artigo 71, § 1º, da Lei Federal nº 

8.666/93, sob pena de ofender o princípio da legalidade, disposto no artigo 5º, inciso II, da 

CRFB, nos seguintes termos: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 

coisa senão em virtude de lei”.37 

Assim, tendo em vista a eficácia erga omnes da referida decisão preferida em sede de 

controle abstrato de constitucionalidade, a Súmula n.° 331 do TST teve que ser revisada 

novamente. Através da Resolução do TST n.° 174 de 24.05.2011 deu-se nova redação a inciso 

IV, que assim passou a vigorar até os dias atuais:  

 

IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, 

implica a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços quanto àquelas 

obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do 

título executivo judicial.38 

 

Além disso, acrescentaram-se os incisos V e VI, que dispõe o seguinte: 
                                                           
36 Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/ Distrito Federal – Supremo Tribunal Federal. Rel. Min. Cezar 

Peluso, 24.11.2010. (ADC-16). Disponível em: < 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=627165> . Acesso em: 27/05/2017. 
37 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 28/05/2017. 
38 Súmula nº 331 do TST. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE. (nova redação do 

item IV e inseridos os itens V e VI à redação) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011. 

Disponível em http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_301_350.html. Acesso 

em: 27/05/2017. 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=16&classe=ADC&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=16&classe=ADC&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_301_350.html
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V - Os entes integrantes da administração pública direta e indireta 

respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso 

evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei 

nº 8.666/93, especialmente na fiscalização do cumprimento das 

obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como 

empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero 

inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa 

regularmente contratada (Grifo nosso). 

VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas 

as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação 

laboral.39 

 

Assim, com base na última alteração da súmula nº 331 do TST, bem como no 

entendimento do STF na decisão da ADC nº 16, faz-se necessária a comprovação da culpa da 

Administração Pública no que tange ao inadimplemento das verbas trabalhistas por parte da 

empresa empregadora, isto é, com quem o trabalhador terceirizado possui vínculo através de 

contrato de trabalho, diferente do que ocorre com o Ente Público e a empresa intermediária, 

que se trata de contrato de prestação de serviço. 

 

5.3.3.  CULPA IN VIGILANDO E CULPA IN ILIGIENDO 

 

Normalmente, quando ocorre o descumprimento quanto às verbas e danos gerados ao 

trabalhador, cabe a empresa Fornecedora do serviço terceirizado, com quem o trabalhador 

estabelece vínculo direto de trabalho, o adimplemento dessas. No entanto, na ausência de 

condições, da primeira empresa, para cumprir com o contrato, é natural, assim como uma 

garantia ao trabalhador, que a empresa Tomadora dos Serviços, com quem o trabalhador 

possui vínculo indireto de trabalho, seja responsabilizada subsidiariamente. 

Assim não ocorre, contudo, nos casos em que a empresa Tomadora dos Serviços 

figura como órgão da Administração Pública Direta ou Indireta. Nessa hipótese, a 

transferência da responsabilidade quanto às obrigações trabalhistas ocorrerá apenas quando 

comprovadas, além da inadimplência do contratante direto, a culpa in vigilando, que se refere 

à ausência de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas, bem como a culpa in 

eligendo, que se trata da escolha malfeita da empresa prestadora de serviços, dentre outras 

possibilidades, através de irregular procedimento licitatório. 

                                                           
39 Idem. 
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Diante do exposto, segue entendimento de Lívia Mendes Moreira Miraglia referente 

à matéria: 

 

O fundamento da responsabilização subsidiária imputada à tomadora e sobre 

qual se construiu a orientação jurisprudencial é culpa in eligendo e in 

vigilando da empresa contratante em relação à prestadora. Sucede em culpa 

in eligendo ao encontrar empresa que não possua capacidade econômica ou 

idoneidade financeira para honrar seus créditos. 

Outrossim, o dever de fiscalizar o pagamento das verbas trabalhistas pagas 

pela empresa prestadora também compete à empresa contratante. Se assim 

não procede, ocorre em culpa in vigilando. Nesse sentido, em ambas as 

hipóteses, a empresa tomadora é responsabilizada, subsidiariamente, no 

pagamento de todas as verbas trabalhistas devidas.40 

 

Por essa razão, a culpa não pode ser presumida apenas pelo fato de verbas 

trabalhistas não terem sido adimplidas, cabendo o ônus da prova ao indivíduo que pleiteia tal 

cumprimento, requerendo a responsabilização subsidiária da Administração Pública, à luz dos 

artigos 373, inciso I, do NCPC “O ônus da prova incumbe: I - ao autor quanto ao fato 

constitutivo de seu direito” 41 e 818 da CLT “A prova das alegações incumbe à parte que as 

fizer”.42 Além do mais, o afastamento de tal entendimento ofenderia a vigência do disposto no 

art, 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, assim como do art. 5º, inciso II, da Constituição. 

Assim, como visto, a decisão, da ADC nº 16 proferida pelo STF, permitiu a 

responsabilização da Administração Pública apenas quando provado o dolo ou a culpa in 

vigilando, ou culpa in eligendo, o que deve ser aferido em cada caso, particularmente, jamais 

sendo presumidas. Pois, de acordo com o entendimento do STF, o disposto no artigo 37, 

parágrafo 6º43, da CRFB, que dispõe sobre a responsabilidade objetiva extracontratual não 

poderia ser aplicado, mas a responsabilização por omissão do Ente Público, que possui cunho 

subjetivo. 

Conclui-se, então, que se faz necessária a comprovação inequívoca de seu 

comportamento omisso na fiscalização do contrato administrativo, realizado com a empresa 

                                                           
40 MIRAGLIA, Lívia Mendes Moreira. A terceirização Trabalhista no Brasil – São Paulo: Quartier Latin, 2008. 

P. 197. 
41 Lei Nº 13.105, de 16 de Março de 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 28/05/2017. 
42 Lei No 10.406, De 10 De Janeiro De 2002.. Institui o Código Civil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm >. Acesso em: 28/05/2017. 
43 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. “Artigo 37 § 6º As pessoas jurídicas de direito 

público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa 

qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou 

culpa.” Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 

28/05/2017. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.105-2015?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.406-2002?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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prestadora do serviço, para que haja a responsabilização subsidiária da Administração 

Pública. Para tanto, tal conclusão encontra argumento de validade no princípio da legalidade. 

Dito isso, segue abaixo o posicionamento que o TST vem admitindo nesse sentido: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO TOMADOR DE SERVIÇO. ENTE 

PÚBLICO. Demonstrada aparente violação do artigo 71, §1º, da Lei nº 8.666/93, 

deve ser provido o agravo de instrumento para determinar o processamento do 

recurso de revista. RECURSO DE REVISTA. RESPONSABILIDADE 

SUBSIDIÁRIA DO TOMADOR DE SERVIÇOS. ENTE PÚBLICO. De acordo 

com o item V da Súmula nº 331 do TST, os entes integrantes da Administração 

Pública direta e indireta, na qualidade de tomadores de serviços, têm 

responsabilidade trabalhista subsidiária, em relação à empresa prestadora, caso fique 

evidenciada a conduta culposa daqueles, no cumprimento das obrigações 

estabelecidas na Lei nº 8.666/93, especialmente as que se referem à fiscalização do 

cumprimento das obrigações contratuais e legais da empresa contratada. Contudo, 

no presente feito, não se evidencia no acórdão regional a referida culpa, o que 

denota o desacerto no decisum. Isso porque, não obstante a Corte Regional tenha 

reconhecido a responsabilidade subsidiária do recorrente com fundamento na 

Súmula nº 331 do TST, deixou de demonstrar que tal condenação ocorreu em 

razão da omissão da administração pública na fiscalização do cumprimento das 

obrigações trabalhistas pela empresa contratada, o que caracterizaria a culpa 

in vigilando. Precedentes desta Corte. Recurso de revista de que se conhece e a que 

se dá provimento. (RR-86100-63.2008.5.01.0247 – Relator Ministro: Pedro Paulo 

Manus – 7ª Turma – Data de Publicação: DEJT 23/03/2012) (Grifo nosso) 

  

Há ainda, a possibilidade do benefício de ordem para que o Ente Público possa se 

resguardar, nos casos em que se defere a responsabilidade subsidiária. Nesse caso, a 

Administração Pública pode pleitear a execução de bens da empresa contratada, consoante ao 

entendimento de Gabriela Neves Delgado: 

 

(...) que os bens da empresa contratada sejam executados antes dos seus. 

Para que seja possível gozar deste benefício, deve a co-responsável 

subsidiária, citada para o pagamento do débito, nomear bens da co-devedora 

principal, sitos no mesmo município, livres e desembaraçados, e em 

quantidade suficiente para solver o débito. Caso não o faça, ou se os bens 

indicados forem insuficientes para a satisfação do crédito trabalhista, seu 

patrimônio responderá pela obrigação.44 

 

5.3.4.  LIMITAÇÕES AS DESPESAS COM PESSOAL 

A Constituição da República prevê limites relativos aos gastos da Administração 

Pública, em cada Lei Orçamentária existe uma previsão real dos valores em que se podem 

gastar, e dentre os itens das necessidades e obrigações do Estado para com a sociedade está a 

                                                           
44 DELGADO, Gabriela Neves. Terceirização. Paradoxo do Direito do Trabalho contemporâneo. São Paulo: 

LTR, 2003. P. 252. 
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“despesa com pessoal”. Ou seja, se o Estado possui orçamento limitado para cada saída, pode-

se concluir que para arcar com a responsabilidade subsidiária essa limitação também é 

prevista. 

Portanto, a responsabilização subsidiária do Ente Público é incabível diante da 

necessidade de previsão orçamentária de despesas públicas, cabendo ao Congresso Nacional 

dispor sobre a dívida pública, segundo os artigos 48, inciso II45 e 167, inciso II46, da CRFB, 

bem como às Assembléias Legislativas por simetria. Soma-se a isso, enfim, as limitações 

orçamentárias referentes a gastos com pessoal, que estão previstas no artigo 169, caput e § 1º 

da CRFB, conforme dispõe o dispositivo a seguir: 

 

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei 

complementar.           

§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de 

cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a 

admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da 

administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo 

poder público, só poderão ser feitas:           

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de 

despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes 

II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas 

as empresas públicas e as sociedades de economia mista.47  

  

Outro dispositivo relevante a ser estudo neste tópico é o artigo 18, parágrafo 1º, da 

Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101, de 04/05/2000), que dispõe sobre “Outras 

Despesas de Pessoal”. O referido diploma busca impedir qualquer forma de burla ao limite 

disponível com despesa de pessoal, que esta previsto no artigo 169 da CRFB, como visto 

acima. 

O artigo determina que “Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra 

que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como 

"Outras Despesas de Pessoal". A crítica gira em torno da possibilidade de acréscimo dessas 

                                                           
45Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> Acesso em: 30/05/2017 

“Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o 

especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre: 

II - plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões 

de curso forçado;” 
46Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> Acesso em: 30/05/2017 

“Art. 167. São vedados: II - a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os 

créditos orçamentários ou adicionais;” 
47 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 30/05/2017. 

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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despesas à já prevista no artigo 169 da CRFB, contudo a real interpretação do artigo diz 

respeito a limites a esses gastos orçamentários, devido à natureza do contrato de mão-de-obra, 

na medida do dispositivo constitucional. 

A seguir, a compreensão deste tema do ponto de vista de Maria Sylvia Zanella Di 

Pietro: 

 

Sendo inadmissível o contrato de fornecimento de mão-de-obra, o 

dispositivo deve ser entendido de modo que, se celebrado, a despesa 

correspondente será levada em consideração para fins de cálculo das 

despesas com pessoal. O legislador não estava preocupado com a licitude ou 

ilicitude desse tipo de contrato diante de outros dispositivos legais e 

constitucionais, mas apenas e tão-somente para fins da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Mais uma vez, exige-sedo intérprete o bom-senso 

que faltou ao legislador. 

Também foi ressaltado que as despesas com contratos de terceirização de 

empreitada ou locação de serviços não estão abrangidas pelo art. 18 §1º, da 

lei, pois, nessas modalidades, o objeto é resultado (obra, projeto, pesquisa, 

parecer, auditoria etc.) ou atividade (serviço contínuo que atende às 

necessidades da Administração, como vigilância, limpeza, assistência 

técnica etc.), enquanto no fornecimento de mão-de-obra é a pessoa física, o 

empregado, em relação ao qual a empresa é mera intermediária.48 

  

Por isso, quando o Poder Judiciário responsabiliza a Administração Pública de forma 

subsidiária, ignorando a disponibilidade orçamentária, alguns compreendem que, além de ferir 

a boa administração das verbas públicas advindas do contribuinte, tal ato se configura 

usurpação ao passo que atribui para si função típica do Poder Legislativo colocando em xeque 

o sistema constitucional de freios e contrapesos. 

 

5.3.5.  O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  

 

Recentemente, o STF julgou o Recurso Extraordinário nº 760931, aprovando por 

meio de seu Plenário a tese de repercussão geral nº “246 - Responsabilidade subsidiária da 

Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa 

prestadora de serviço”, através da relatoria da Ministra Rosa Weber. 

A tese corrobora com a decisão dada pelo mesmo Tribunal em 2010, a ADC nº 16, 

que confirma a constitucionalidade do artigo 71, parágrafo 1º, impedindo que ocorra a 

responsabilização automática da Administração Pública em casos de Terceirização, exceto 

                                                           
48 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na administração pública: concessão, permissão, franquia, 

terceirização e outras formas – 4ª ED -  São Paulo: Atlas, 2002. P. 180-181. 
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nos casos em que incorrer em culpa in vigilando e culpa in eligendo,isto é, se houver falha na 

fiscalização ou eleição da empresa contratada. 

O Ministro Alexandre de Moraes ressaltou, ainda, no bojo da decisão que trouxe a 

repercussão geral, um dos motivos pelo qual assim decidiram e a importância de se preservar 

a relação público-privada: “A consolidação da responsabilidade do estado pelos débitos 

trabalhistas de terceiro apresentaria risco de desestímulo de colaboração da iniciativa 

privada com a administração pública, estratégia fundamental para a modernização do 

Estado”.49  

Com base nisso, pode-se concluir que, uma vez declarada a responsabilização 

subsidiária, isso incentiva a inadimplência voluntária da empresa contratada pela a 

Administração Pública.  

Além do mais, transferir para o Ente Público, de forma automática, a 

responsabilidade secundária do pagamento de verbas trabalhistas, que são, na verdade, de 

responsabilidade da empresa que contratou o trabalhador diretamente, obriga o Poder Público 

a efetuar duplamente esse pagamento, tendo em vista que a empresa terceirizada, quando é 

contratada através de regular procedimento de Licitação, recebe o valor referente aos custos 

deste serviço, incluindo os da contratação de trabalhadores.  

Assim, entende o STF ser incabível tal medida, pois, dentre outros motivos 

elencados, isso corromperia o princípio da eficiência e da economicidade, gerando despesas 

não programadas ao erário público, bem como a insatisfação do contribuinte. 

 

5.3.6.  DIFERENÇAS ENTRE TERCEIRIZAÇÃO E GESTÃO 

COMPARTILHADA  

 

Importante destacar que o modelo organizacional que constitui a Terceirização não 

pode ser confundido com a Organização Social, que se rege pelo modelo de Gestão 

Compartilhada. As Organizações Sociais são pessoas jurídicas de direito privado sem fins 

lucrativos que compartilham a gestão e a execução de serviços públicos classificados como 

atividade-meio, especialmente em órgãos Públicos de Saúde.  

                                                           
49RE 760931, Relatora: Min. ROSA WEBER, julgado em 30/03/2017, publicado em PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-067 DIVULG. 03/04/2017 PUBLIC. 04/04/2017. Disponível em: < 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4434203&numero

Processo=760931&classeProcesso=RE&numeroTema=246. Acesso em: 02/06/2017. 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4434203&numeroProcesso=760931&classeProcesso=RE&numeroTema=246
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4434203&numeroProcesso=760931&classeProcesso=RE&numeroTema=246
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As OS’s, como são chamadas, é apenas uma forma do Ente Público descentralizar 

suas atividades e se manifesta através do contrato de gestão, outras maneiras que a 

Administração Pública tem para realizar essa descentralização são as parcerias, os convênios, 

dentre outros, os quais não serão aprofundados neste trabalho.  

Como a Terceirização, o instituto a OS busca flexibilizar as relações e tornar 

eficiente o exercício da Administração Pública. No entanto, perceba que na terceirização, 

ocorre a transferência da execução da função classificada como atividade meio para a empresa 

fornecedora dos serviços, diferente do que acontece com o contrato de gestão, que possui 

como principal finalidade ampliar o gerenciamento do serviço. 

Assim, o tal instituto é apresentado por Maria Sylvia Zanella Di Pietro: 

 

O objetivo (...) é o mesmo: instituir parceria entre o poder público e uma 

organização não governamental qualificada pelo poder público, sob certas 

condições, para prestar atividade de interesse público mediante variadas 

formas de fomento pelo Estado. 50 

  

O modelo foi criado pela Lei nº 9.637, de 199851, que após divergências e debates 

fora declarada constitucional através da decisão da ADI nº 1.92352, no STF. A Lei autoriza a 

contratação com as OS’s nos âmbitos federal, estadual, distrital e municipal, ainda garante a 

liberação de verba orçamentária, dentre outras coisas que se façam necessárias a execução do 

contrato. 

A seguir, o artigo que fundamenta a ADI e autoriza a ampliação da gestão 

compartilhada da Administração Pública, através de entidade privada: 

 

Art 37 §8º - A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e 

entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante 

contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que 

tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou 

entidade, cabendo à lei dispor sobre:  

I - o prazo de duração do contrato;  

II - os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações 

e responsabilidade dos dirigentes;  

                                                           
50 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na administração pública: concessão, permissão, franquia, 

terceirização e outras formas – 4ª ED -  São Paulo: Atlas, 2002. P. 210. 
51 Lei nº 9.637, de 15 de  maio de 1998. Dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, a 

criação do Programa Nacional de Publicização, a extinção dos órgãos e entidades que menciona e a absorção de 

suas atividades por organizações sociais, e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9637.htm. Acesso em: 30/05/2017. 
52 ADI n. 1923/DF (rel. orig. Min. Ayres Britto, red. para o acórdão Min. Luiz Fux, 15 e 16.4.2015), noticiado no 

Informativo nº781/2015. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo781.htm. Acesso em: 30/05/2017. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.637-1998?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9637.htm
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo781.htm
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III - a remuneração do pessoal.  

 

A respeito da Responsabilidade Subsidiária da Administração Pública, dentro da 

delegação da gestão pública através da OS, é uma questão controvérsia. Doutrinadores 

entendem que o instituto da OS assemelhasse a Terceirização, e por isso é cabível a 

Responsabilização secundária do Ente Público.  Contudo, o entendimento do TST é de que a 

OS não caminha como a Terceirização nesse quesito, apesar das decisões não serem 

uniformes nesse sentido, havendo muitos julgados declarando a responsabilidade subsidiária 

com base na Súmula 331 do TST, desde que comprovada a culpa in vigilando e eligendo.  

A seguir, entendimento adotado, em maioria, pelo Tribunal Superior do Trabalho: 

 

Ementa: RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. 

CONTRATO DE GESTÃO. SÚMULA 331 DO TST. 

INAPLICABILIDADE. O contrato de gestão, nos termos dos arts. 1º e 5º da 

Lei nº 9.637/98, é o instrumento firmado pelo Poder Público e por entidade 

do terceiro setor, com vistas à formação de parceria para o fomento e a 

execução de atividades direcionadas ao ensino, à pesquisa científica, ao 

desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à 

cultura e à saúde. Tal contrato, portanto, não tem por objeto a terceirização 

de serviços, não se sujeitando à incidência da Súmula 331 do TST. 

Precedentes. Recurso de Revista conhecido e provido.” (TST - RECURSO 

DE REVISTA RR 1288001920075080013 128800-19.2007.5.08.0013. Data 

de publicação: 05/04/2013)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23090250/recurso-de-revista-rr-1288001920075080013-128800-1920075080013-tst
http://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23090250/recurso-de-revista-rr-1288001920075080013-128800-1920075080013-tst
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6.  LEI ORDINÁRIA Nº 13429/2017 

 

A nova legislação, sob o número nº 13429/2017, aprovada em 31 de março de 2017, 

que introduziu novas disposições na LO nº 6019/74, busca atualizar e suprir a lacuna na 

regulamentação referente ao tema Terceirização.  O recente regulamento traz mudanças 

relevantes, que ressaltaremos neste tópico, sendo interessante destacar a relevância das 

alterações, em especial, na estrutura do funcionalismo público.  

A Lei dá relevância aos interesses do trabalhador como a permanência dos direitos 

trabalhistas, dentre outros, décimo terceiro e férias. Além disso, a fim de assegurar o 

trabalhador, a legislação também sustenta a tese da responsabilidade subsidiária já 

consolidada no ordenamento jurídico brasileiro, contudo, como já visto, com algumas 

particularidades no que tange a contratação com o Ente Público. 

A previsão é de que a norma ajude no processo de criação e legitimação de 

empregos, bem como na contratação por empresas que outrora encontravam rigidez na 

legislação trabalhista, ao passo em que a Terceirização é legalizada e as relações 

flexibilizadas. Em contrapartida, o trabalhador se encontra em uma relação de trabalho muito 

mais instável e frágil do que alcançaria com o apoio da CLT.  

Uma das alterações que levaram a legitimação de empregos se deu em razão da 

legalização da Terceirização ilícita, que ocorria através da Terceirização da atividade-fim. 

Esse tipo de Terceirização apesar haver sido proibido, acontecia com freqüência na prática, 

por isso, a fim de assegurar esses empregados e regular a relação de trabalho em que se 

encontravam no mercado, esse modelo foi legalizado com a nova Lei. 

Como visto, apenas a atividade-meio poderia ser terceirizada, a partir de agora a 

realidade jurídica irá se transformar, em razão dessa extensão da Terceirização com o 

implemento da atividade-fim. Nesse momento, a atividade principal também poderá ser 

terceirizada. 

 

6.1. ATIVIDADE MEIO E ATIVIDADE FIM 

 

A fim de exemplificar, nesse subtítulo será apresentado brevemente o conceito de 

atividade-meio e atividade-fim.  

Em primeiro lugar, destaca-se a atividade-meio, amplamente legalizada em diversos 

regulamentos e prevista na Súmula 331 do TST. Essa atividade reflete-se em funções que 
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auxiliam a atividade principal da empresa Tomadora dos serviços terceirizados, ou seja, a 

atividade-fim deve absorver a atividade-meio.   

No âmbito da Administração Pública, pode-se exemplificar como função secundária 

o cargo de “Porteiro” de Escola Pública, por exemplo. A função de “Porteiro” não é essencial 

para a Escola, pois, como se sabe, o principal objetivo da instituição é educar, contudo, é 

necessária, de maneira que viabiliza a melhor forma de exercer a educação sobre os jovens, 

por isso denomina-se atividade-meio. 

Em segundo lugar, destaca-se a atividade fim, que até recentemente ocorria na 

prática, mas era marginalizada pela legislação brasileira. A nova Lei, como já mencionado, 

trouxe essa atividade para perto do legislador, produzindo direitos e deveres também sobre a 

terceirização dessa atividade principal, através do artigo 9º da lei nº 13.429, “Artigo 9º, 

parágrafo 3º o contrato de trabalho temporário pode versar sobre o desenvolvimento de 

atividades-meio e atividades-fim a serem executadas na empresa tomadora de serviços.”53. 

Assim, no mesmo sentido da Administração Pública, por exemplo, observa-se a 

função de “Professor” como uma atividade-fim, isto é, atividade principal que permite que a 

Escola Pública atinja seu principal objetivo, promover a educação. A partir de agora, essa 

Terceirização não será mais vista como ilícita, exceto os casos previstos na Lei. 

No âmbito do Serviço Público, em suas várias esferas, todo serviço ou produto final 

é direcionado a Sociedade. Por isso, o Ente Público deve agir com cautela ao celebrar esse 

tipo de contrato, para que não haja onerosidade excessiva, bem como garanta que os serviços 

sejam cumpridos de forma eficiente.   

 

6.2. IMPACTOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

 

Em consonância a disposto acima, observa-se que a delegação do serviço público, no 

que tange a atividade-fim, por parte da Administração Pública ao setor privado foi legalizada. 

Sendo assim, diante desse fato, o principal questionamento gira em torno da extensão dessa 

permissão; poderá ser Terceirizada toda e qualquer atividade essencial? O artigo 37, inciso II 

da CRFB responde essa pergunta:  

 

                                                           
53 Lei Nº 13.429, de 31 de Março de 2017. Altera dispositivos da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974, que 

dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas e dá outras providências; e dispõe sobre as relações de 

trabalho na empresa de prestação de serviços a terceiros. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13429.htm>. Acesso em: 07/05/2017. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.429-2017?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13429.htm
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Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: 

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 

prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo 

com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista 

em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei 

de livre nomeação e exoneração;  (grifo nosso) 

  

 Dito isso, pode-se considerar inconstitucional a Terceirização de cargos e empregos 

públicos que dependam de aprovação prévia em concurso público, visto que, além desses 

cargos refletirem funções essenciais ao Estado, isto é, carregarem intrinsecamente o princípio 

da impessoalidade, o qual não permite sobressair o interesse subjetivo do agente, mas o 

interesse público da sociedade a qual esse servidor está vinculado, a delegação desses serviços 

desrespeita o princípio do acesso democrático ao Serviço Público. 

O intuito do processo seletivo indiscriminado é justamente possibilitar que esse 

acesso democrático ao funcionalismo público ocorra de forma a garantir a todo cidadão 

igualdade de direitos, não sendo relevante para a aprovação, então, questões subjetivas como 

sexo, cor, raça ou credo. Pelo contrário, se a desconsideração do princípio da impessoalidade 

ocorrer, como vimos, brechas poderão ser abertas para que um problema que já havia sido 

resolvido pelo Legislador, de forma geral, retorne: o nepotismo.   

Corroborando com o disposto acima, segue entendimento de Maria Sylvia Zanella Di 

Pietro: 

Na realidade, a terceirização, nesses casos, normalmente se enquadra 

nas referidas modalidades de terceirização tradicional ou com risco, 

porque mascara a relação de emprego que seria própria da 

Administração Pública; não protege o interesse público, mas, ao 

contrário, favorece o apadrinhamento político; burla a exigência 

constitucional de concurso público; escapa às normas constitucionais 

sobre servidores públicos; cobra taxas de administração incompatíveis 

com os custos operacionais, com os salários pagos e com os encargos 

sociais; não observa as regras das contratações temporárias; contrata 

servidores afastados de seus cargos para prestarem serviços sob outro 

título, ao próprio órgão do qual está afastado e com o qual mantém 

vínculo de emprego público. 

Aliás, não estando investidas legalmente em cargos, empregos ou 

funções, essas pessoas não tem condições de praticar qualquer tipo de 

ato administrativo que implique decisão, manifestação de vontade, 

com produção de efeitos jurídicos; só podem executar atividades 

estritamente materiais; são simples funcionários de fato. Foi uma das 

muitas formas que se arrumou para burlar todo um capítulo da 

Constituição Federal (do art. 37 ao 41), para servir aos ideais de 
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nepotismo e apadrinhamento a que não pode resistir tradicionalmente 

a classe política brasileira.54 

 

Assim, acredita-se que a descentralização das atividades públicas essenciais por parte 

da Administração Pública ao setor privado, se mostra um perigoso risco à sociedade, pois 

possibilitará a contratação, de forma discricionária, de familiares e amigos, que realizarão o 

serviço público, independentemente de possuir capacidade ou reforçar a eficiência do serviço 

prestado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na administração pública: concessão, permissão, franquia, 

terceirização e outras formas – 4ª ED -  São Paulo: Atlas, 2002. P. 177-178. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho buscou explanar o conceito de Terceirização no âmbito da 

Administração Pública, bem como explicar a maneira como esse modelo flexível de 

contratação ocorre. Observou-se, ainda, que o princípio da legalidade norteia todo e qualquer 

ato praticado dentro dessa relação a fim de atingir a delegação de atividades pelo Ente 

Público. 

Existem, ainda, outros pontos limítrofes à Terceirização que são considerados 

importantes para a perpetuação desse modelo no âmbito público, como os princípios da 

impessoalidade, eficiência, moralidade, supremacia do interesse público e do acesso 

democrático ao Serviço Público. 

A súmula 331 do TST procurou pacificar o tema bastante controvertido, 

especialmente ao que tange à responsabilidade subsidiária do Poder público, estabelecendo, 

juntamente com a confirmação da decisão da ADC nº 16 do STF, a responsabilização apenas 

nos casos em que a Administração incorre em culpa in vigilando e culpa in eligendo, ou seja, 

quando não há fiscalização ou há má escolha da empresa contratada.  

Além disso, há os dispositivos legais, especialmente, os artigos 169 da CRFB e o 

artigo 18, parágrafo 1º da LRF, que se referem a gastos públicos com pessoal, também, 

protegem o orçamento público e impede que o erário seja responsável pelo pagamento dúplice 

de verbas trabalhistas. 

Observou-se, ainda, a recente LO nº 13.429/2017 que se refere a esse tipo 

contratação. Como visto, a nova legislação surge para legitimar a Terceirização da atividade-

meio, genericamente, contudo, também, legalizou a reconhecida forma ilícita deste contrato, 

ao permitir-se terceirizar a atividade-fim. Essa dinâmica, ainda muito frágil no setor público, 

mas real na pratica da Terceirização, demonstrou uma instabilidade no campo jurídico no que 

tange a expectativa de eficiência e a moralidade dessas contratações. 

Portanto, demonstrada a transição legal do tema, isto é, a análise legislativa e 

jurisprudencial que regulamenta e reveste a Terceirização de elementos capazes de propiciar 

um arcabouço para a sua implantação no Brasil, pode-se concluir que mesmo com a existência 

da Súmula 331 do TST, da decisão da ADC nº 16 do STF, da repercussão geral do RE nº 

760931, da LO nº 13.429/2017, a Terceirização se manifesta, contudo, ainda muito 

controversa na sociedade, e, principalmente, nos Tribunais.  Por isso, faz-se necessário o 
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estudo contínuo dos impactos sociais e jurídicos da Terceirização, a fim de que esse modelo 

se adéqüe a formas mais justas de expressão. 
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