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RESUMO 

 

O presente trabalho trata da terceirização na Administração Pública e da nova 

redação da Súmula 331 do TST, após o julgamento da Ação Declaratória de 

Constitucionalidade nº 16, do Supremo Tribunal Federal, no tocante à responsabilidade 

do Poder Público na fiscalização do cumprimento das obrigações legais e contratuais 

da empresa prestadora de serviços, em relação aos trabalhadores. Primeiramente, 

discorre-se sobre a responsabilidade civil do Estado e todos os aspectos envolvidos. 

Após, analisa-se o fenômeno da terceirização, no Direito do Trabalho brasileiro, de uma 

forma geral, e também na Administração Pública, expondo-se todos os seus 

pormenores. Por fim, aborda-se a recente alteração da Súmula 331 do TST, ocorrida 

em 2011, fundamentada na ADC nº 16, e a aplicação da sua nova redação nos julgados 

trabalhistas envolvendo entes públicos. 

 

Palavras-chave: Administração Pública, terceirização, responsabilidade, 

Súmula 331. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A terceirização de mão de obra e de serviços já é uma realidade muito presente nas 

empresas privadas brasileiras e também em entes públicos. É considerada uma tendência 

mundial, que começou na iniciativa privada e passou também a ser utilizada largamente pela 

Administração Pública. É uma ferramenta de gestão, materializada por meio de contrato, que, 

como vantagens, possibilita redução de custos e especialização na prestação dos serviços ou 

fornecimento de bens, além de permitir que o contratante se concentre em suas atividades 

principais, tornando-se mais competitivo. 

Sua aplicação, porém, suscita algumas dificuldades, que são dirimidas pela legislação 

existente, pela jurisprudência e, principalmente, pela Justiça do Trabalho, uma vez que grande 

parte delas está relacionada à garantia dos direitos trabalhistas dos empregados envolvidos nas 

contratações. Por esse motivo, o tema é constantemente discutido e as normas e os 

entendimentos jurisprudenciais evoluem à medida que novas questões se tornam controversas, 

visando sempre a preservação do princípio de proteção do trabalhador envolvido nessas 

relações. 

A regra mais recente e mais aplicada ao fenômeno da terceirização é a Súmula 331 do 

Tribunal Superior do Trabalho, cuja redação foi recentemente alterada, em face do 

reconhecimento da constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, a Lei de Licitações, 

pelo Supremo Tribunal Federal, na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16. 

O presente trabalho propõe-se a analisar a recente modificação desta Súmula, levada a 

efeito em face do posicionamento do STF, no aspecto específico da responsabilidade da 

Administração Pública na fiscalização do cumprimento das obrigações legais e contratuais da 

empresa prestadora de serviços, em relação aos trabalhadores, expresso no item V do enunciado 

em questão.  

Preliminarmente, serão expostas considerações gerais sobre a responsabilidade civil 

estatal sob a ótica do Direito Administrativo. Serão abordados, dentre outros, os temas da 

responsabilidade objetiva e subjetiva do Estado, bem como as teorias doutrinárias que 

fundamentam cada uma delas e a sua evolução histórica na legislação brasileira, até o atual 

momento. 

Em seguida, serão apontados os aspectos gerais da terceirização, no Direito do Trabalho 
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brasileiro, e, especificamente, na Administração Pública, trazendo-se à tona conceitos 

doutrinários, fundamentos, elementos, efeitos jurídicos, e sua evolução histórica na legislação 

brasileira, até a vigente redação da Súmula 331. 

Finalmente, será abordada a mudança da Súmula 331 do TST, ocorrida no ano de 2011, 

contextualizando-a com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da 

Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, sem, contudo, impedir o judiciário trabalhista 

de imputar responsabilidade à Administração Pública por créditos trabalhistas inadimplidos de 

empregados de empresas por ela contratadas, mediante licitação, caso verificada a sua culpa in 

vigilando. 

Por meio do estudo do tema, realizado com base em pesquisa doutrinária e 

jurisprudencial, procurou-se, ao final, apresentar as consequências práticas ocasionadas por 

essa variação. 
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2. A RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 

Celso Antonio Bandeira de Mello define a responsabilidade civil do Estado como: 

 

“a obrigação que lhe incumbe de reparar os danos lesivos 

à esfera juridicamente garantida de outrem e que lhe sejam 

imputáveis em decorrência de comportamentos unilaterais, 

lícitos ou ilícitos, comissivos ou omissivos, materiais ou 

jurídicos”. 1 

 

Esclarece o doutrinador que a responsabilidade do Estado subordina-se a princípios 

próprios, compatíveis com as particularidades de sua posição jurídica, sendo, dessa forma, mais 

abrangente que a responsabilidade atribuída às pessoas privadas. Essa responsabilidade mais 

ampla se justifica na medida em que as funções do Estado ensejam a possibilidade de prejuízos 

em larga escala, tornando-se limitadas as possibilidades dos administrados de se furtar dessa 

ação estatal. 

Leciona, ainda, que a responsabilidade por parte do Poder Público não pode ser 

confundida com a obrigação de indenizar os particulares em caso de necessidade de intervenção 

em direitos de terceiro, sacrificando-os e convertendo-os em patrimônio, como no caso da 

desapropriação. Nesse tipo de obrigação, o Estado opera autorizado por uma norma que o 

legitima a interferir em um direito alheio. 

Nesse caso, não haveria uma violação propriamente dita de um direito alheio, ensejadora 

da responsabilidade, mas apenas um debilitamento, previsto e autorizado pela ordenação 

jurídica, não cabendo, portanto, responsabilidade.2 É o que ocorre, por exemplo, quando há a 

necessidade de sacrifício de um interesse privado em prol de um interesse público, o que gerará 

indenização, posto que ambos os direitos são tutelados pelo Estado, mas não gerará   

 

1 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Curso de Direito Administrativo. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 

2009, p. 983. 

2 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Curso de Direito Administrativo. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 

2009, p. 984. 
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responsabilidade. 

São perceptíveis, então, duas situações completamente distintas: na primeira, o Estado 

age legitimado por uma norma jurídica específica a agir de determinada maneira, devendo 

indenizar o titular de direito por eventuais prejuízos. Já no outro caso, o Estado age licitamente, 

porém, o que difere é que dessa ação poderão resultar prejuízos a um direito alheio, 

indiretamente, cabendo, então, responsabilização. 

Ao contrário do direito privado, em que a responsabilidade sempre exige um ato ilícito, 

no direito administrativo ela pode decorrer de atos ou comportamentos que, embora lícitos, 

causem a sujeitos determinados ônus maior do que ao imposto aos demais membros da 

coletividade.  

Segundo Maia Sylvia Zanella Di Pietro: 

 

“trate-se de dano resultante de comportamentos do Executivo, do 

Legislativo ou do Judiciário, a responsabilidade do Estado, pessoa jurídica; 

por isso é errado falar em responsabilidade da Administração Pública, já que 

esta não tem personalidade jurídica, não é titular de direitos e obrigações na 

ordem civil. A capacidade é do Estado e das pessoas jurídicas públicas ou 

privadas que o representam no exercício de parcela das atribuições estatais”3.  

 

Além disso, a responsabilidade é sempre civil, ou seja, de ordem pecuniária, e reitera-

se que esta pode decorrer de atos jurídicos, de atos ilícitos, de comportamentos materiais ou de 

omissão do Poder Público. O essencial é que haja, em suma, um dano causado a terceiro por 

comportamento omissivo ou comissivo de agente do Estado. 

 

2.1. A evolução histórica da responsabilidade civil do Estado 

 

Quanto à evolução do tema, inúmeras teorias têm sido elaboradas, de modo é possível 

afirmar que inexiste dentro de um mesmo direito uniformidade de regime jurídico que abranja 

todas as hipóteses. A regra adotada, por muito tempo, foi a da irresponsabilidade, e após esta, 

 

3 ZANELLA DI PIETRO, Maria Sylvia. Direito Administrativo. 28 ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 785. 
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a da responsabilidade subjetiva, vinculada à culpa, e ainda hoje aceita; posteriormente 

evoluiu-se para a teoria da responsabilidade objetiva, contudo, aplicável diante de requisitos 

variáveis de um sistema para outro, de acordo com normas impostas pelo direito positivo. 

As teorias publicistas da responsabilidade do Estado adotadas são: teoria da culpa 

administrativa ou culpa do serviço e teoria do risco administrativo ou risco integral. A 

teoria da culpa administrativa procura desvincular a responsabilidade do Estado da ideia de 

culpa do funcionário, e daí passou-se a falar em culpa do serviço público. Distinguia-se a culpa 

individual do funcionário, pela qual ele mesmo respondia, e a culpa anônima do serviço 

público, quando o funcionário não é identificável e se considera que o serviço funcionou mal, 

incidindo, então, a responsabilidade do Estado. 

Esta culpa do serviço público ocorre nas seguintes hipóteses: quando o serviço público 

não funcionou (omissão), funcionou atrasado ou funcionou mal. Em qualquer destas, ocorre a 

culpa do serviço ou acidente administrativo, incidindo a responsabilidade do Estado, 

independentemente de qualquer apreciação da culpa do funcionário. 

Sem abandonar essa teoria, o Conselho de Estado francês passou a adotar, em 

determinadas hipóteses, a teoria do risco, que serve de fundamento para a responsabilidade 

objetiva do Estado. Essa doutrina baseia-se no princípio da igualdade de todos perante os 

encargos sociais e encontra raízes no artigo 13 da Declaração dos Direitos do Homem, de 1789, 

que afirma: 

Art. 13º. Para a manutenção da força pública e para as 

despesas de administração é indispensável uma contribuição comum 

que deve ser dividida entre os cidadãos de acordo com suas 

possibilidades. 

 

Tal princípio significa que, assim como os benefícios decorrentes da atuação estatal 

repartem-se por todos, também os prejuízos sofridos por alguns membros da sociedade devem 

ser repartidos. Quando alguém sofre um ônus maior do que o suportado pelas demais, rompe-

se o equilíbrio que necessariamente deve haver entre os encargos sociais, e para restabelecer 

esse equilíbrio, o Estado deve indenizar o prejudicado, utilizando recursos do erário. 

Nessa teoria, a ideia de culpa é substituída pela de nexo de causalidade entre o 

funcionamento do serviço público e o prejuízo sofrido pelo administrado. Logo, é indiferente 
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que o serviço público tenha funcionado bem ou mal, de modo regular ou irregular. Constituem 

pressupostos da responsabilidade objetiva do Estado, consoante os ensinamentos de DI 

PIETRO (2015, p. 789): “(a) que seja praticado um ato lícito ou ilícito, por agente público; 

(b) que esse ato cause dano específico (porque atinge apenas um ou alguns membros da 

coletividade) e anormal (porque supera os inconvenientes normais da vida em sociedade, 

decorrentes da atuação estatal); (c) que haja um nexo de causalidade entre o agente público 

e o dano”. É denominada teoria da responsabilidade objetiva por prescindir da apreciação 

dos elementos subjetivos, a saber, culpa ou dolo. É também chamada de teoria do risco por 

partir da ideia de que a atuação estatal envolve um risco de dano, que lhe é inerente.  

Cumpre dizer que o Código Civil brasileiro acolheu expressamente a teoria da 

responsabilidade objetiva, ligada à ideia de risco. Desta forma estabelece o artigo 927, 

parágrafo único: 

Art. 927.  

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. 

 

Segundo Hely Lopes Meirelles4, a teoria do risco compreende duas modalidades: a do 

risco administrativo e a do risco integral. A primeira admite as causas excludentes da 

responsabilidade do Estado: culpa da vítima, culpa de terceiros ou força maior, ao passo que 

a segunda não. 

Contudo, durante muito tempo, no direito brasileiro, grande parte da doutrina não fazia 

distinção, considerando as duas expressões, risco integral e risco administrativo, como 

sinônimas, de modo que mesmo alguns autores que falavam em teoria do risco integral 

admitiam as causas excludentes da responsabilidade. 

Hodiernamente, porém, todos parecem consentir que a responsabilidade objetiva 

implica averiguar se o dano teve como causa o funcionamento de um serviço público, sem 

 

4 MEIRELLES, Helly Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 623. 
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interessar se este foi regular ou não. Igualmente, os autores também concordam que algumas 

circunstâncias excluem ou diminuem a responsabilidade do Estado. 

Ocorre que, diante de normas que foram sendo introduzidas no direito brasileiro, 

surgiram hipóteses em que se aplica a teoria do risco integral, no sentido que lhe atribui Hely 

Lopes Meirelles, tendo em vista que a responsabilidade do Estado incide independentemente 

da ocorrência das circunstâncias que normalmente seriam consideradas excludentes de 

responsabilidade. É o que se dá nos casos de danos causados por acidentes nucleares (art. 21, 

XXIII, d, da Constituição Federal), disciplinados pela Lei nº 6.453, de 17-10-77, e também na 

hipótese de danos decorrentes de atos terroristas, atos de guerra ou eventos correlatos, contra 

aeronaves de empresas aéreas brasileiras, conforme previsto nas Leis nº 10.309, de 22-11-01, 

e 10.744, de 09-10-03. Ademais, o Código Civil previu algumas hipóteses de risco integral 

nas relações obrigacionais, nos artigos 246, 393 e 399. 

Um aspecto de grande relevância que deve-se deslindar é em relação à aplicação do 

artigo 37, parágrafo 6º, da Carta Magna, às hipóteses de omissão do Poder Público, e a respeito 

da aplicabilidade, nesse caso, da teoria da responsabilidade objetiva, o que suscita controvérsia 

na doutrina e na jurisprudência. Segundo grande parte dos doutrinadores, a norma é a mesma 

para a conduta e a omissão do Estado, e segundo outros, aplica-se, em casos de omissão, a 

teoria da responsabilidade subjetiva, na modalidade da teoria da culpa do serviço público. 

A maioria dos autores entende que o dispositivo constitucional abarca os atos 

comissivos e omissivos do agente público. Assim, basta demonstrar que o prejuízo sofrido 

teve um nexo de causa e efeito com o ato comissivo ou com a omissão, não havendo que se 

cogitar culpa ou dolo, mesmo em caso de omissão. 

Já para a minoria deles, a responsabilidade, em casos de omissão, é subjetiva, 

aplicando-se a teoria da culpa do serviço público ou da culpa anônima do serviço público, 

e de acordo com essa teoria, reitera-se que o Poder Público responde, desde que o serviço 

público não funcione quando deveria funcionar, funcione atrasado ou funcione mal.  

Nas palavras de DI PIETRO (2015, p. 797-798): 

 

“Com algumas nuances referentes aos fundamentos, pode-se 

mencionar, entre outros que adotam a teoria da responsabilidade subjetiva em 

caso de omissão, José Cretella Júnior (1970, v. 8:210), Yussef Said Cahali 
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(1995:282-283), Álvaro Lazzarini (RTJSP 117/16), Oswaldo Aranha 

Bandeira de Mello (1979, vol. II:487), Celso Antônio Bandeira de Mello (RT 

552/14). É a corrente a que também me filio. A maioria da doutrina, contudo, 

parece pender para a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva do 

Estado, em casos de sua omissão”. 

 

2.2. A Lei de Licitações e as culpas in vigilando e in eligendo 

 

A Administração Pública, para contratar qualquer tipo de serviço, necessita de 

procedimento licitatório. Assim ensina Celso Antonio Bandeira de Mello (2009, p. 517) 

“Ao contrário dos particulares, que dispõem de ampla 

liberdade quando pretendem adquirir, alienar, locar bens, contratar a 

execução de obras ou serviços, o Poder Público, para fazê-lo, 

necessita adotar um procedimento preliminar rigorosamente 

determinado e preestabelecido na conformidade da lei. Tal 

procedimento denomina-se licitação”.  

 

Segundo Rafael Maffini, a realidade dos contratos da Administração Pública é muito 

diversa da dos celebrados por particulares, na medida em que, na atividade estatal, os interesses 

envolvidos são indisponíveis, não havendo, assim, a mesma liberdade em contratar que se 

afigura nos contratos entre particulares. Segundo o autor, em razão do princípio da 

impessoalidade, “a Administração Pública não pode agir de modo a manifestar preferências 

ou perseguições, no sentido de privilegiar interessados na contratação perante o Poder 

Público”5. 

BANDEIRA DE MELLO (2009, p. 517) define a licitação como “um certame que as 

entidades governamentais devem promover e no qual abrem disputa entre os interessados em 

com elas travar determinadas relações de conteúdo patrimonial, para escolher a proposta mais 

vantajosa às conveniências públicas”. Fundamenta-se na ideia de competição, a ser “travada 

 

5 MAFFINI, Rafael. Direito Administrativo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 155. 
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isonomicamente entre os que preenchem os atributos e aptidões necessários ao bom 

cumprimento das obrigações que se propõem a assumir”.  

Esses atributos e aptidões são os atinentes à qualificação técnica e econômica do 

proponente, indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações, conforme disposição da 

Constituição Federal, no art. 37, XXI, in verbis: 

 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as 

obras, serviços, compras e alienações serão contratados 

mediante processo de licitação pública que assegure 

igualdade de condições a todos os concorrentes, com 

cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 

mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da 

lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação 

técnica e econômica indispensáveis à garantia do 

cumprimento das obrigações.  

 

MAFFINI (2006, p.158) conceitua a licitação como: 

 

“um conjunto de atos administrativos, isto é, um 

processo (ou  procedimento) administrativo orientado à obtenção 

de propostas mais vantajosas, dentre aquelas ofertadas à 

Administração Pública, com vistas à celebração de vínculos 

jurídicos contratuais junto a terceiros, particulares ou não”. 

  
Segundo ensina BANDEIRA DE MELLO (2009, p.517), o procedimento licitatório 

tem, como regra, duas fases fundamentais: a da habilitação, onde são demonstrados os 

referidos atributos, e a do julgamento, onde é apurada a melhor proposta.  

Assim, é por meio do processo licitatório que a Administração Pública verifica a 

idoneidade econômica do proponente, devendo exigir dele os documentos comprobatórios de 

inexistência de débitos de qualquer natureza, bem como se é fiel em outros contratos firmados 

com terceiros e se cumpre as normas trabalhistas em relação a seus empregados. Se a 

Administração Pública não tiver esse cuidado no momento da contratação, incorrerá na 
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chamada culpa in eligendo e estará sujeita à responsabilização subsidiária pelo pagamento de 

eventuais débitos trabalhistas inadimplidos pela contratada, por exemplo. 

Já a culpa in vigilando, também ensejadora da responsabilidade subsidiária estatal, é 

verificada quando a Administração Pública deixa de cumprir com o seu dever de fiscalizar 

a execução do contrato de prestação de serviços celebrado com a empresa contratada, e, no 

que tange ao tema deste trabalho, se está cumprindo com as obrigações vinculadas aos contratos 

de trabalho de seus funcionários. 

Esse dever da Administração Pública de fiscalizar a execução do contrato de prestação 

de serviços encontra-se expressamente previsto no art. 67 da Lei nº 8666/93, o qual determina 

determina que: “a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um 

representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de 

terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição”. Este 

representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do 

contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos 

observados. 

Assim, a fim de regulamentar esse dispositivo da Lei de Licitações, foi editada, pelo 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a Instrução Normativa nº 02/08, que 

determina nos artigos 34 e 36, a necessidade,  pelo Poder Público, de que a empresa contratada 

comprove: a regularidade para como o INSS e FGTS; o pagamento de salários no prazo previsto 

em lei, referente ao mês anterior; o fornecimento de vale-transporte e auxílio-alimentação, 

quando cabível; o pagamento do 13º salário; a concessão de férias com o correspondente 

adicional; a realização de exames admissionais, demissionais e periódicos, quando for o caso; 

o fornecimento de cursos de treinamento exigidos por lei; o cumprimento das obrigações 

contidas em convenção ou acordo coletivos ou em sentença normativa em dissídio coletivo; e 

o cumprimento, enfim, de todas as demais obrigações dispostas na CLT em relação aos 

empregados vinculados ao contrato (art. 34)6.  

O art. 78 da Instrução Normativa, por sua vez, prevê como motivo para a rescisão 

 

6 VIANA, Márcio Túlio; DELGADO, Gabriele Neves; AMORIM, Elder Santos; Terceirização – Aspectos 

Gerais. A Última Decisão do STF e a Súmula 331 do TST. Novos Enfoques. in Revista do Tribunal Superior 

do Trabalho, vol. 77, jan/mar 2011. São Paulo: Lex Editora, 2011, p. 80-81. 
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contratual o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, assim como 

o cometimento reiterado de faltas na sua execução, enquadrando-se nestas as hipóteses de 

inadimplementos trabalhistas. A Administração Pública, portanto, tem o dever de determinar a 

regularização imediata das irregularidades praticadas por sua contratada, pois, como visto, o 

não cumprimento desse dever poderá ensejar a sua responsabilização subsidiária pelos danos 

sofridos por terceiros. 

 

2.3. A responsabilidade civil no direito positivo brasileiro 

 

Inicialmente, a Lei 8666/93 (Lei das Licitações), em seu artigo 71, parágrafo 2º, prevê 

a responsabilidade solidária da Administração Pública com o contratado pelos encargos 

previdenciários resultantes da execução do contrato. 

 

Já Constituição de 1988, no artigo 37, parágrafo 6ª, assim determina: 

 

§ 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. 

 

E assim preceitua o Código Civil de 2002, no artigo 43: 

 

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno 

são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa 

qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo 

contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa 

ou dolo. 

 

É possível inferir, a partir desses preceptivos, que, de certa forma, o Código Civil está 

atrasado em relação à norma constitucional, considerando-se que não faz referências às 
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pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, como ocorre na 

Constituição Federal de 1988. 

No entendimento de DI PIETRO (2015, p. 792), “a partir da Constituição de 1946, 

consagrou-se a teoria da responsabilidade objetiva do Estado; parte-se da ideia de que, se o 

dispositivo só exige culpa ou dolo para o direito de regresso contra o funcionário, é porque 

não quis fazer a mesma exigência para as pessoas jurídicas”. 

A autora assim interpreta pois a aludida Constituição, no artigo 194, afirma que “as 

pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis pelos danos que seus 

funcionários, nessa qualidade, causem a terceiros”. Em continuidade, o parágrafo único 

estabelece que “caber-lhes-á ação regressiva contra os funcionários causadores do dano, 

quando tiver havido culpa destes”. 

No dispositivo constitucional atualmente em vigor estão compreendidas duas regras: a 

da responsabilidade objetiva do Estado e a da responsabilidade subjetiva do agente 

público. A regra da responsabilidade objetiva exige, segundo o artigo 37, parágrafo 6º, da 

Constituição, primeiramente, que o ato lesivo seja praticado por agente de pessoa jurídica de 

direto público ou pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. 

Em seguida, exige que as entidades de direito privado prestem serviço público, o que 

exclui as entidades da administração indireta que executem atividade econômica de natureza 

privada. Ademais, entende-se que aquelas que prestam serviço público respondem 

objetivamente, nos termos do dispositivo constitucional, quando causem dano decorrente de 

serviço público. E as concessionárias e permissionárias de serviço público e outras entidades 

privadas somente responderão objetivamente na medida em que os danos por elas causados 

sejam decorrentes da prestação de serviço público. 

Ainda, esta regra requer que o dano seja causado a terceiros, em decorrência da 

prestação de serviço público, não havendo distinção entre usuários e não usuários, vale dizer; 

e por agente das aludidas pessoas jurídicas, o que abrange todas as categorias, como por 

exemplo, a de agentes políticos, administrativos ou particulares em colaboração com a 

Administração, sem interessar o título sob o qual prestam esse serviço. 

Convém ressaltar que não é qualquer tipo de dano ligado à ação ou omissão do Estado 

que gerará indenização. BANDEIRA DE MELLO (2009, p. 1010) expõe duas características 

fundamentais que o dano deve apresentar para que dele nasça o dever do Estado de indenizar. 
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A primeira dessas características é a de que o dano deve corresponder a uma lesão a um direito 

da vítima, ou seja, não basta uma simples lesão econômica ou patrimonial, mas também uma 

lesão jurídica, uma lesão a um bem jurídico protegido pelo sistema normativo, reconhecendo-

o como um direito do indivíduo. 

Outrossim, o dano juridicamente reparável nem sempre pressupõe um dano econômico. 

É o que se sucede no caso de um dano moral, por exemplo, cuja necessidade de indenização 

está prevista na Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, X, não distinguindo se o agravo 

provém de pessoa de Direito Público ou de Direito Privado, conforme se vê: 

 

 X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação. 

 

A outra característica atribuída ao dano é que, para ser indenizável, além de incidir 

sobre um direito, deve ser certo, ou seja, não apenas eventual ou possível7, podendo, contudo, 

ser futuro, desde que se tenha certeza de sua ocorrência. 

Essas duas características são indispensáveis para que se incida a responsabilidade do 

Estado, sendo bastantes em caso de ação ou omissão ilícita, e necessárias, mas não suficientes, 

em caso de comportamentos lícitos. 

O autor acrescenta que, no caso de dano decorrente de comportamentos lícitos do 

Estado, além da necessidade de esse dano ser certo e violador de um direito, ele ainda precisa 

estar revestido de duas outras características: a especialidade e a anormalidade. 

Especial é o dano causado a um indivíduo ou a um grupo específico, não a uma 

coletividade, e anormal, como já exposto aqui, é “aquele que supera os meros agravos 

patrimoniais pequenos e inerentes às condições de convívio social”8. Assim, pequenos ônus 

corriqueiros e necessários à vida em coletividade não poderiam ser classificados como 

anormais e, a título de exemplo, cita-se a intensificação da poeira numa via pública em obras, 

 

7 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Curso de Direito Administrativo. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 

2009, p. 1012. 

8 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Curso de Direito Administrativo. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 

2009, p. 1013. 
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que pode acelerar a deterioração da pintura das casas próximas. 

Nos casos de responsabilidade objetiva, o Estado só se exime de responder se não 

produziu a lesão que lhe é imputada, ou se a situação de risco não existiu ou não concorreu 

para o dano, ou seja, se não se verificar o nexo de causalidade entre o ato, comissivo ou 

omissivo, e o dano. Já nos casos de responsabilidade subjetiva, necessário se faz a verificação 

da existência ou não de culpa ou dolo. Inexistindo um ou outro, também restará o Estado isento 

de responsabilidade9.  

E, por fim, há a exigência de que o agente, ao causar o dano, aja nessa qualidade. 

Esclarece-se que não basta ter a qualidade de agente público, pois, ainda que o seja, não 

acarretará a responsabilidade estatal se, ao causar o dano, não estiver agindo no exercício de 

suas funções. 

 

2.4. Causas excludentes e atenuantes da responsabilidade 

  

Sendo a existência do nexo de causalidade o fundamento da responsabilidade civil do 

Estado, este deixará de existir ou incidirá de forma atenuada quando o serviço público não for 

a causa do dano ou quando estiver aliado a outras circunstâncias, isto é, quando não for a 

causa única. 

Segundo DI PIETRO (2015, p. 795), são apontadas como causas excludentes da 

responsabilidade a força maior, a culpa da vítima e a culpa de terceiro. Como causa 

atenuante, apontada-se a culpa concorrente da vítima. A seguir, alguns comentários 

considerados relevantes sobre essas causas excludentes. 

Existe toda uma controvérsia sobre as diferenças entre força maior e caso fortuito. O 

Código Civil parece identificar os dois conceitos, no artigo 393, parágrafo único, ao 

estabelecer que “o caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos 

não era possível evitar ou impedir”. 

Nas palavras da autora (2015, p.795): 

 

 

9 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Curso de Direito Administrativo. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 

2009, p. 1013-1015. 
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“Sem maiores aprofundamentos sobre a controvérsia, temos 

entendido, desde a primeira edição deste livro, que força maior é 

acontecimento imprevisível, inevitável e estranho à vontade das partes, 

como uma tempestade, um terremoto, um raio. Não sendo imputável à 

Administração, não pode incidir a responsabilidade do Estado; não há 

nexo de causalidade entre o dano e o comportamento da Administração”. 

 

Já o caso fortuito, que não constitui causa excludente da responsabilidade do Estado, 

ocorre nos casos em que o dano seja decorrente de ato humano ou de falha da Administração. 

Quando se rompe, por exemplo, uma adutora ou um cabo elétrico, causando dano a terceiros, 

não se pode falar em força maior, de modo a excluir a responsabilidade do Estado. 

Contudo, mesmo ocorrendo motivo de força maior, a responsabilidade do Estado 

poderá ocorrer se, aliada à força maior, ocorrer omissão do Poder Público na realização de um 

serviço. Por exemplo, quando as chuvas provocam enchentes na cidade, inundando casas e 

destruindo objetos, o Estado responderá se restar demonstrado que a realização de 

determinados serviços de limpeza dos rios ou dos bueiros e galerias de águas pluviais teria 

sido suficiente para impedir a enchente. 

Porém, neste caso, entende-se que a responsabilidade não é objetiva, porque decorre 

do mau funcionamento do serviço público. A omissão na prestação do serviço tem levado à 

aplicação da teoria da culpa do serviço público, sendo, neste caso, a culpa anônima, isto é, 

não individualizada, posto que o dano não decorreu de atuação de agente público, mas de 

omissão do poder público. 

É interessante comentar que a mesma regra se aplica quando se trata de ato de terceiros, 

como é o caso de danos causados por multidão ou por delinquentes. O Estado responderá se 

restar caracterizada a sua omissão, inércia ou falha na prestação do serviço. Avalia a 

doutrinadora que, nesta hipótese, assim como na anterior, é desnecessário apelar para a teoria 

do risco integral, pois a culpa do serviço público, demonstrada pelo seu mau funcionamento, 

não funcionamento ou funcionamento tardio é suficiente para justificar a responsabilização do 

Estado. 

Quanto à culpa da vítima, há que se distinguir se é sua culpa exclusiva ou concorrente 

com a do Poder Público, pois no primeiro caso, o Estado não responde, e no segundo, atenua-
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se a responsabilidade, que se reparte com a da vítima. Essa solução, que já era defendida e 

aplicada pela jurisprudência, está hoje consagrada no Código Civil, cujo artigo 945 determina 

que “se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será 

fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano. 
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3. TERCEIRIZAÇÃO NO DIREITO DO TRABALHO BRASILEIRO 

  

A expressão terceirização resulta de neologismo oriundo da palavra terceiro, 

compreendido como intermediário, interveniente. Não se trata, seguramente, de terceiro, no 

sentido jurídico, como aquele que é estranho a certa relação jurídica entre duas ou mais partes. 

O neologismo foi construído pela área de administração de empresas, fora da cultura do 

Direito, visando enfatizar a descentralização empresarial de atividades para outrem, um 

terceiro à empresa. 

Outro neologismo criado para designar o fenômeno (também externo ao Direito) foi 

terciarização, referindo-se ao setor terciário da economia, composto pelos serviços em geral, 

onde se situam as empresas terceirizantes. Mas esta denominação não chegou a se solidificar 

na identificação deste fenômeno social e econômico. 

Nas palavras de Mauricio Godinho Delgado, “terceirização é o fenômeno pelo qual se 

dissocia a relação econômica de trabalho da relação justrabalhista que lhe seria 

correspondente”.10 Por tal fenômeno insere-se o trabalhador no processo produtivo do 

tomador de serviços sem que se estendam a este os laços justrabalhistas, que se preservam 

fixados com uma entidade superveniente. 

Assim, a terceirização provoca uma relação trilateral em face da contratação de força 

de trabalho no mercado capitalista: o obreiro, prestador de serviços, que realiza suas 

atividades materiais e intelectuais junto à empresa tomadora de serviços; a empresa 

terceirizante, que contrata este obreiro, firmando com ele os vínculos jurídicos trabalhistas 

pertinentes; a empresa tomadora de serviços, que recebe a prestação de trabalho, porém não 

assume a posição clássica de empregadora desse trabalhador. 

Em outras palavras, esse fenômeno se dá pela transferência de certas atividades 

periféricas da empresa tomadora de serviços, que passam a ser exercidas por empresas 

distintas e especializadas. Assim, identifica-se o contrato de trabalho entre o empregado, isto 

é, o obreiro, e o seu empregador, que é a empresa prestadora de serviços. Já o vínculo entre 

 

10 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do trabalho. 11. ed. São Paulo: LTr, 2012, p. 435. 
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a empresa tomadora de serviços, ou seja, aquela quem transferiu as atividades, e a empresa 

prestadora, decorre de outro contrato, de natureza civil ou comercial. 

Nesse contexto, entende-se por atividades periféricas as atividades-meio, que são de 

mero suporte, e por esta razão não integram o núcleo ou essência das atividades empresariais 

do tomador de serviços. A contrario sensu, atividade-fim é aquela que, de fato, compõe a 

natureza destas atividades empresariais, e a sua terceirização, diferentemente daquela 

relacionada à atividade-meio, em princípio, não é admitida. 

Observa-se que o modelo trilateral de relação socioeconômica e jurídica que surge 

com o processo terceirizante diverge do clássico modelo empregatício, de caráter 

essencialmente bilateral. Essa dissociação entre relação econômica de trabalho, firmada com 

a empresa tomadora, e a relação jurídica empregatícia, firmada com a empresa terceirizante, 

traz desajustes em contraponto aos clássicos objetivos tutelares e redistributivos que sempre 

caracterizaram o Direito do Trabalho ao longo de sua história. 

 

 

3.1.  Panorama histórico da terceirização no Brasil 

 

A terceirização é um fenômeno relativamente novo no Direito do Trabalho brasileiro, 

assumindo clareza estrutural e amplitude de dimensão apenas nas últimas três décadas do 

segundo milênio no Brasil. 

A CLT fez menção a apenas duas figuras delimitadas de subcontratação de mão de 

obra: a empreitada e a subempreitada, em seu artigo 455, englobando também a figura da 

pequena empreitada, no artigo 652, a, III. À época de elaboração da CLT, na década de 1940, 

a terceirização não constituía fenômeno com a abrangência assumida nos últimos 30 anos do 

século XX, nem sequer merecia qualquer expressão designativa especial. 

Afora essas ligeiras menções celetistas, que, hoje, cumpre dizer, podem ser 

interpretadas como referências incipentes a algo próximo do futuro fenômeno terceirizante, 

não surgiram outras alusões de destaque à terceirização em textos legais ou jurisprudenciais 

nas primeiras décadas de evolução do ramo justrabalhista brasileiro. E isso se explica pela 

circunstância de o fato social da terceirização não ter tido, efetivamente, grande significação 
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socioeconômica nos impulsos de industrialização experimentados pelo país nas décadas que 

se seguiram à acentuação industrializante que se iniciou nos anos de 1930 e 1940. 

Ocorre que, mesmo no redirecionamento internacionalizante despontado na economia, 

na década de 1950, o modelo básico de organização das relações de produção manteve-se 

fundado no vínculo bilateral empregado-empregador, sem notícia de surgimento significativo 

no mercado privado da tendência à formação do modelo trilateral terceirizante. 

No fim da década de 1960 e início da década de 1970 é que a ordem jurídica 

implementou referência normativa mais destacada ao fenômeno da terceirização. Mesmo 

assim, tal referência dizia respeito apenas ao segmento estatal do mercado de trabalho, isto é, 

administração direta e indireta da União, Estados e Municípios.  

É o que se passou com o Decreto-Lei nº 200/1967, que estimulava a prática da 

descentralização administrativa, através da contratação de serviços meramente executivos ou 

operacionais perante empresas componentes do âmbito privado da economia. De certo modo, 

tratava-se de uma indução legal à terceirização de atividades meramente executivas, 

operacionais, no âmbito da Administração Pública. 

Quanto ao tema em questão, o artigo 4º do referido Decreto assim estipula: 

Art. 4° A Administração Federal compreende: 

I - A Administração Direta, que se constitui dos 

serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da 

República e dos Ministérios. 

II - A Administração Indireta, que compreende as 

seguintes categorias de entidades, dotadas de personalidade 

jurídica própria: 

a) Autarquias; 

b) Empresas Públicas; 

c) Sociedades de Economia Mista; 

d) Fundações Públicas. 
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Parágrafo único. As entidades compreendidas na 

Administração Indireta vinculam-se ao Ministério em cuja área 

de competência estiver enquadrada sua principal atividade. 

 

Em continuidade, desta forma prevê o artigo 10, com especial destaque para o 

parágrafo sétimo: 

Art. 10. A execução das atividades da Administração 

Federal deverá ser amplamente descentralizada. 

        § 1º A descentralização será posta em prática em 

três planos principais: 

        a) dentro dos quadros da Administração Federal, 

distinguindo-se claramente o nível de direção do de execução; 

        b) da Administração Federal para a das unidades 

federadas, quando estejam devidamente aparelhadas e mediante 

convênio; 

     c) da Administração Federal para a órbita privada, 

mediante contratos ou concessões. 

        § 2° Em cada órgão da Administração Federal, os 

serviços que compõem a estrutura central de direção devem 

permanecer liberados das rotinas de execução e das tarefas de 

mera formalização de atos administrativos, para que possam 

concentrar-se nas atividades de planejamento, supervisão, 

coordenação e controle. 

        § 3º A Administração casuística, assim entendida a 

decisão de casos individuais, compete, em princípio, ao nível de 
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execução, especialmente aos serviços de natureza local, que estão 

em contato com os fatos e com o público. 

        § 4º Compete à estrutura central de direção o 

estabelecimento das normas, critérios, programas e princípios, 

que os serviços responsáveis pela execução são obrigados a 

respeitar na solução dos casos individuais e no desempenho de 

suas atribuições. 

        § 5º Ressalvados os casos de manifesta 

impraticabilidade ou inconveniência, a execução de programas 

federais de caráter nitidamente local deverá ser delegada, no todo 

ou em parte, mediante convênio, aos órgãos estaduais ou 

municipais incumbidos de serviços correspondentes. 

        § 6º Os órgãos federais responsáveis pelos 

programas conservarão a autoridade normativa e exercerão 

controle e fiscalização indispensáveis sobre a execução local, 

condicionando-se a liberação dos recursos ao fiel cumprimento 

dos programas e convênios. 

        § 7º Para melhor desincumbir-se das tarefas de 

planejamento, coordenação, supervisão e controle e com o 

objetivo de impedir o crescimento desmensurado 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. 

        § 8º A aplicação desse critério está condicionada, 

em qualquer caso, aos ditames do interesse público e às 

conveniências da segurança nacional. 
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A sistemática terceirizante na esfera estatal será melhor abordada adiante, visto tratar-

se do objeto do presente trabalho. Contudo, cumpre dizer, desde já, que o texto do diploma, 

como se percebe, induzia a administração estatal a desobrigar-se da realização de tarefas 

executivas, instrumentais, recorrendo sempre que possível, à execução indireta, mediante 

contrato.  

Na medida em que a administração estatal submete-se ao princípio da legalidade, e ao 

passo que surge lei determinando o procedimento de descentralização dos encargos de 

execução expressos por este decreto, resta claro que um certo conjunto de tarefas enfrentadas 

pelos entes estatais poderia ser efetuado através de empresas concretizadoras desses serviços, 

e, portanto, mediante terceirização. A dúvida que se mantinha se relacionava à extensão da 

terceirização autorizada da administração pública, isto é, o grupo de tarefas, atividades e 

funções que poderiam ser objeto desse procedimento. 

A partir da década de 1970, a legislação heterônoma incorporou um diploma normativo 

que tratava especificamente da terceirização, estendendo-a ao campo privado da economia: a 

Lei do Trabalho Temporário, nº 6.019/74. Tempos depois, pela lei nº 7.102/83, autorizava-se 

também a terceirização do trabalho de vigilância bancária, a ser efetuada em caráter 

permanente, ao contrário da terceirização autorizada pela lei nº 6.019/74, que era 

temporária. 

Tão relevante quanto essa evolução legislativa para o estudo e compreensão do 

fenômeno seria o fato de que o segmento privado da economia, ao longo dos últimos 30 anos 

do século XX, passou a incorporar, crescentemente, práticas de terceirização da força de 

trabalho, independentemente da existência de texto legal autorizativo da exceção ao modelo 

empregatício clássico. É o que se percebia, por exemplo, com o trabalho de conservação e 

limpeza, submetido a práticas terceirizantes cada vez mais genéricas no desenrolar das últimas 

décadas. 

A jurisprudência trabalhista, nos anos de 1980 e 1990, também se debruçou sobre o 

tema, que se generalizava com frequência cada vez mais significativa no âmbito do mercado 

laborativo no país. Nesse aspecto, ao lado da multiplicidade de interpretações jurisprudenciais 

lançadas nas decisões ocorridas nas últimas décadas, o Tribunal Superior do Trabalho editou 

duas súmulas de jurisprudência uniforme, quais sejam, a Súmula nº 256, de 1986, e a de nº 

331, de 1993, que a revisou. 



29 
 

Como é comum ao conhecimento sobre fenômenos novos, certo paradoxo também 

surge quanto ao estudo das terceirizações. É que atualmente se tem clara percepção de que o 

processo de terceirização tem produzido transformações inquestionáveis no mercado de 

trabalho e na ordem jurídica trabalhista do país. Contudo, é possível afirmar que lhe falta a 

mesma clareza quanto à compreensão exata da dimensão e extensão dessas transformações. 

Nas palavras de DELGADO (2012, p. 437): 

“(...) Faltam, principalmente, ao ramo justrabalhista e seus 

operadores o instrumentos analíticos necessários para suplantar a 

perplexidade e submeter o processo sociojurídico da terceirização às 

direções essenciais do Direito do Trabalho, de modo a não propiciar 

que ele se transforme na antítese dos princípios, institutos e regras que 

sempre foram a marca civilizatória e distintiva desse ramo jurídico no 

contexto da cultura ocidental”. 

3.2. Jurisprudência trabalhista – A origem da Súmula 331 do Tribunal Superior do 

Trabalho 

Como já apontado, a jurisprudência trabalhista digladiou-se desde a década de 70 em 

torno do tema da terceirização. A insuficiência de regras legais em torno de tão relevante 

fenômeno sociojurídico conduziu à prática de intensa atividade interpretativa pela 

jurisprudência, em busca de assimilar a inovação sociotrabalhista ao cenário normativo então 

existente no Brasil. 

Nos anos de 1980, anteriormente à nova Constituição, o Tribunal Superior do Trabalho 

fixou súmula jurisprudencial a respeito do problema, incorporando orientação que limitava 

fortemente as hipóteses de contratação de trabalhadores por empresa interposta. Informava a 

Súmula 256, do TST: 

 

“Salvo os casos de trabalho temporário e de serviço de 

vigilância, previstos nas Leis nºs 6.019, de 03.01.1974, e 7.102, 

de 20.06.1983, é ilegal a contratação de trabalhadores por 
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empresa interposta, formando-se o vínculo empregatício 

diretamente com o tomador dos serviços.” (grifo nosso) 

 

O verbete trazia alguns tópicos de grande relevância. Nessa linha, fixava como 

claramente excetivas na ordem jurídica as hipóteses de contratação terceirizada de trabalho. A 

regra geral de contratação mantinha-se, em tal contexto, com o padrão empregatício constante 

na CLT. Em consequência dessa orientação, caso considerada ilícita a terceirização, por situar-

se fora das alternativas das Leis nº 6.019 ou 7.102, determinava-se, para todos os fins, o 

estabelecimento do vínculo empregatício clássico com o efetivo tomador de serviços. 

Alguns dos tópicos orientadores da Súmula 256 se manteriam firmemente incrustados 

na cultura jurídica posterior. É o que se passa com a ideia de terceirização como exceção, 

preservando-se a fórmula celetista como a básica regra de pactuação de relações de produção 

no país. É o que ocorre também com a determinação de instituição do vínculo empregatício 

com o tomador de serviços caso configurada a ilicitude trabalhista na terceirização perpetrada. 

Na opinião de DELGADO (2012, p. 446-447), não obstante a isso, a súmula em 

questão pareceu fixar um leque exaustivo de exceções terceirizantes (Leis nº 6.019/74 e 

7.102/83), o que comprometia sua própria absorção pelos operadores jurídicos. Afinal, as 

expressas e claras exceções contidas até então no já mencionado artigo 10 do Decreto-lei nº 

200/67, consubstanciadoras de um comando legal ao administrador público, não constavam 

na súmula em exame. 

Essas circunstâncias conduziram, anos depois, em 1994, à revisão da Súmula 256, 

editando-se a minuciosa Súmula 331 do TST, até hoje motivadora de controvérsias que serão 

abordadas mais adiante. À época, era composta por esses quatro itens: 

 

TST Enunciado nº 331 

 

Contrato de Prestação de Serviços – Legalidade 

 

I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta 

é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos 
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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 CF/1988).  

 

III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a 

contratação de serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de 20-06-

1983), 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 dos serviços quanto aquelas obrigações, desde que este 

tenha participado da relação processual e conste também do título 

executivo judicial. 

 

Sabe-se que a função social do Direito do Trabalho é promover o equilíbrio e a 

convivência pacífica dos fatores de produção: empresa, capital e trabalho. Para isso, este deve 

acompanhar as mudanças decorrentes da globalização, mas sempre estabelecendo como 

objetivo a preservação da função social da empresa e a observação da importância do 

trabalhador como fator de produção.  

É com essa visão que os juízes e tribunais trabalhistas vinham julgando diversas ações 

decorrentes da terceirização, e foi a partir disso que surgiu a necessidade de se firmar 

entendimentos sobre fatos recorrentes. E como uma forma de disciplinar esta parte controversa 

da matéria, surgiu o Enunciado nº 331/TST, posteriormente modificado. Sobre ele, comenta a 

autora Dora Ramos: 
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“Embora os enunciados representem mera 

uniformização da jurisprudência do TST, o Enunciado n. 331, 

pela ausência de legislação sobre a matéria, assumiu caráter 

normativo, havendo até quem afirme que, pela aparência da lei, 

certos enunciados têm constituído verdadeira ‘usurpação do 

poder de legislar’, como seria o caso do enunciado em questão.”11 

 

A Súmula 331, como se percebe, respondeu algumas das críticas que se faziam ao texto 

da Súmula 256. Em suma, incorporou as hipóteses de terceirização levantadas pelo Decreto-

lei nº 200/67, como reiteradamente exposto aqui, dentre outras alterações. No corpo destas, 

uma das mais significativas foi a referência à distinção entre atividades-meio e atividades-fim 

do tomador de serviços, que marcava um dos critérios de aferição de licitude, ou não, da 

terceirização perpetrada. 

 

3.2.1. Atividade meio x atividade fim 

 

O presente trabalho não pretende analisar profundamente as discussões acerca de tudo 

o que dispõe a súmula, uma vez que o foco é a alteração ocorrida em 2010, que deu nova 

redação ao inciso IV e acresceu o item V, em função da decisão prolatada pelo Supremo 

Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16. Entretanto, vale a pena 

uma análise sobre a obrigatoriedade da terceirização se limitar à atividade-meio da tomadora.  

Com isso, apesar do inciso III da súmula trazer o entendimento de que o vínculo de 

emprego com o tomador não se forma na contratação de serviços especializados que dizem 

respeito somente à atividade-meio do tomador - desde que inexistente a subordinação direta e 

a pessoalidade - Sérgio Pinto Martins entende que a terceirização não deve se restringir à 

atividade-meio da empresa, devendo ser observada a inexistência de ilicitudes. Para o autor, 

“ainda que os serviços terceirizados coincidam com as necessidades permanentes da empresa 

 

11 RAMOS, Dora Maria de Oliveira. Terceirização na Administração Pública. São Paulo: LTr, 2001, p. 64. 
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tomadora, não há que se falar na formação do vínculo com esta quando inexista 

subordinação”.12 

Como ilustração do uso da terceirização na atividade-fim, o doutrinador apresenta 

exemplos como a indústria automobilística e a construção civil. No primeiro exemplo, as peças 

são fabricadas por terceiros, conforme padronização imposta pela montadora, e somente a 

montagem do automóvel ocorre na empresa tomadora, e no segundo, atividades essenciais da 

empresa construtora, como a eletricidade, são transferidas para empresas terceirizadas. 

Sabe-se que a atividade-fim é a atividade central da empresa, que se relaciona aos seus 

objetivos, podendo ser a produção de bens ou serviços, e a atividade-meio é a atividade que 

não é seu objeto central, mas de apoio ou complementar. Porém, o que se observa é que o 

conceito de atividade-fim precisa ser constantemente revisto, pois atividades consideradas 

essenciais para as empresas hoje, podem não ser mais no futuro, e, quanto a isto, pode-se 

afirmar que a legislação brasileira tem acompanhado a evolução. Um exemplo é a Lei 

9.472/97, a qual autoriza as concessionárias de serviços de telecomunicações a contratarem 

com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao 

serviço. 

 

3.3. Terceirização e Responsabilidade 

 

A temática da responsabilidade em situações de terceirização foi tratada expressamente 

pela Lei do Trabalho Temporário. Estabelece o texto original do artigo 16 da Lei nº 6.019/74, 

a responsabilidade solidária da empresa tomadora dos serviços pela verbas de contribuições 

previdenciárias, remuneração e indenização. Tal responsabilidade ocorreria apenas no caso de 

verificação de falência da empresa de trabalho temporário. 

Não obstante solidária a responsabilidade criada pela Lei nº 6019/74, sua hipótese de 

incidência era restrita: incidiria apenas havendo falência da empresa fornecedora de força de 

 

12 MARTINS, Sérgio Pinto. A terceirização e o direito do trabalho. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2005. 
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trabalho. Além disso, a responsabilidade solidária não abrangeria todas as verbas do contrato 

envolvido, mas somente aquelas poucas especificadas pela lei. 

As limitações da responsabilidade trazidas pela Lei nº 6.019/74 sempre foram debatidas 

e questionadas pelos operadores jurídicos, que buscavam uma fórmula responsabilizatória mais 

conivente com a realidade socioeconômica e normativa trabalhista. De par a isso, as demais 

hipóteses de terceirização passaram também a merecer razoável esforço hermenêutico, diante 

da falta de claros e diretos textos legais incidentes. 

De qualquer modo, seja por analogia com preceitos próprios ao Direito do Trabalho, 

como por exemplo, o preceptivo legal citado, seja por analogia com preceitos inerentes ao 

próprio Direito comum, a jurisprudência sempre pautou-se pela busca de remédios jurídicos 

hábeis a conferir eficácia jurídica e social aos direitos laborais oriundos da terceirização.  

A Súmula 331 do TST, tratando dessa reinterpretação da ordem justrabalhista no que 

tange à temática da responsabilidade em contextos de terceirização, fixou, no inciso IV, como 

visto, que “o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica 

na responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde 

que este tenha participado da relação processual e conste também do título executivo 

extrajudicial”. 

O entendimento jurisprudencial sumulado claramente percebe a existência de 

responsabilidade do tomador de serviços por todas as obrigações laborais decorrentes da 

terceirização. A súmula apreende também a incidência da responsabilidade, desde que 

verificado o inadimplemento trabalhista por parte do contratante formal do trabalhador 

terceirizado. E, por fim, interpreta que a responsabilidade de que se fala na terceirização é do 

tipo subsidiária. 

Assim comenta DELGADO (2012, p. 467): 

 

“Não há dúvida de que a interpretação contida na 

Súmula 331, IV, abrange todas as hipóteses de terceirização 

veiculadas na ordem sociojurídica brasileira. Nesse quadro, 

parece claro que a compreensão sumulada abrange também o 

trabalho temporário. Superam-se, nesse sentido, as limitações 
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tradicionalmente criticadas quanto ao texto do art. 16 da Lei nº 

6.019/74”. 

 

3.3.1. Responsabilização das entidades estatais terceirizantes 

 

A responsabilidade subsidiária preconizada no inciso IV da Súmula 331 aplica-se 

também aos créditos trabalhistas resultantes de contratos de terceirização pactuados por 

entidades estatais. No entanto, o texto da Lei de Licitações excluiu tais entidades deste vínculo 

responsabilizatório. O parágrafo 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/1993 desta forma estabelece: 

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 trabalhistas, fiscais e comerciais 

não transfere à Administração Pública a 

responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar 

o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso 

das obras e edificações, inclusive perante o Registro de 

Imóveis. (grifo nosso) 

Ressalta-se que a jurisprudência dominante, porém, não tem acolhido o entendimento 

legal de irresponsabilização do Estado e de suas entidades, em face dos resultados trabalhistas 

da terceirização pactuada. Nota-se que a Súmula 331, em análise, quando editada no mês de 

dezembro de 1993, quando já em vigor a Lei de Licitações, não excepcionou o Estado e suas 

entidades, em seu original item IV. 

A respeito desta exceção, posiciona-se DELGADO (2012, p. 468): 

“(...) E não poderia, efetivamente, acolher semelhante 

exceção – que seria grosseiro privilégio antissocial – pelo simples 

fato de que tal exceção não se encontra autorizada pelas diversas 
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constituições brasileiras há várias décadas, mesmo sob vigência 

das Cartas Autoritárias de 1967 e 1969 (EC nº 1), quanto mais sob 

o império da Constituição Republicana de 1988”. 

  

Segundo o autor, a ideia de Estado irresponsável é uma das mais antigas e 

ultrapassadas concepções existentes na vida política, social e cultural, não tendo qualquer 

mínima correspondência com o conceito e a realidade normativos de Estado Democrático de 

Direito, regidos pela Constituição de 1988. Ocorre justamente o contrário, vez que a Carta 

Magna, quando se reportou à noção de responsabilidade do Estado, o fez para acentuá-la e 

não para reduzi-la, como se passa em seu artigo 37, parágrafo 6º, que estendeu a 

responsabilidade objetiva estatal até mesmo às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras 

de serviços públicos, como tratado no capítulo retro, sobre a responsabilidade civil da 

Administração Pública. 

Pode-se afirmar que em um Estado Democrático de Direito, fundado na dignidade da 

pessoa humana e na valorização social do trabalho, que tem como objetivos fundamentais a 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária; a garantia do desenvolvimento nacional; 

a erradicação da pobreza e da marginalização, e a redução das desigualdades regionais, 

destinando-se também a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, tais como a 

segurança, o bem-estar, o desenvolvimento e a justiça, não há espaço para fórmulas legais 

implícitas ou explícitas de diminuição da responsabilidade das entidades estatais.  

Assim, mesmo que se entenda não caber a incidência, no presente caso, da regra da 

responsabilidade objetiva do Estado, isto é, a não pertinência à terceirização estatal do disposto 

no inciso VI do artigo 37 da Constituição, não se pode negar a validade da incidência da 

responsabilidade subjetiva da entidade estatal terceirizante, uma vez que diferentes opiniões 

doutrinárias giram em torno dessa discussão, como alhures elucidado. 

Como demonstrado, a entidade estatal que pratique a terceirização com empresa 

inidônea, ou seja, inadimplente com relação a direitos trabalhistas, comete culpa in eligendo, 

ainda que tenha firmado a seleção por meio de processo licitatório. Mesmo que não se admita 

essa primeira dimensão da culpa, incide, no caso, outra dimensão, esta relativa à culpa in 

vigilando. Passa, desse modo, o ente do Estado a responder pelas verbas trabalhistas devidas 

pelo empregador terceirizante no período de efetiva terceirização. 
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Em outras palavras, mesmo se não acolhida a aplicação da regra da responsabilidade 

objetiva do Estado em casos de terceirização trabalhista, é irrefutável a incidência da 

responsabilidade subjetiva dos entes estatais que realizam terceirização de serviços, se 

verificada sua inadimplência quanto à sua obrigação fiscalizatória relativa ao cumprimento 

das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços. 

Acrescenta-se que, quanto à responsabilidade da Administração pelos débitos 

previdenciários, por mais que a questão seja um tanto controversa, isso ocorre em menor 

dimensão. Todavia, não cabe expô-la profundamente nesse trabalho, pelo fato da temática em 

exame não a abranger. Por isso, basta mencionar que o § 2º do artigo 71 da Lei 8.666/93 assim 

preceitua: 

§ 2o A Administração Pública responde 

solidariamente com o contratado pelos encargos 

previdenciários resultantes da execução do contrato, nos 

termos do art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

(grifo nosso) 

Destaca-se que a Administração Pública deve se utilizar da terceirização com cautela, 

como se verá no capítulo adiante. Vantuil Abdala13, em relação aos litígios afetos à 

terceirização tanto no setor público quanto privado, alerta que: 

“No TST, existem 9.259 processos em que o trabalhador 

cobra do tomador de serviços os direitos que não conseguiu 

receber da prestadora. Se considerarmos que chegam à Corte 

Superior Trabalhista menos de dez por cento de todas as ações 

ajuizadas por empregados no País, podemos ter ideia da dimensão 

da insegurança jurídica e da litigiosidade que tem gerado a 

ausência de regulamentação desse tipo de contratação”. 

 

 

13 ABDALA, Vantuil. Terceirização, anomia inadmissível. Revista do direito trabalhista, v.15, n.2, p.18, fev., 

2009. 
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Por fim, cabe lembrar que, havendo condenação do Estado, prevê também a lei que 

pode ocorrer responsabilização do administrador no âmbito penal, civil e administrativo, como 

ensina RAMOS (2001, p. 69): 

“O administrador que der causa à ilegalidade, deverá ser 

responsabilizado, estando sujeito inclusive aos rigores da lei de 

improbidade administrativa (Lei n. 8.429, de 2 de junho de 1992) 

e ao ressarcimento dos prejuízos que venha causar aos cofres 

públicos, notadamente se o Estado for condenado ao pagamento 

de indenizações a qualquer título”. 
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4. A TERCERIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

A partir da década de 80, a Administração Pública brasileira iniciou um processo de 

reforma, visando reduzir o tamanho do seu aparelhamento administrativo, tornando-a mais 

flexível, eficiente e voltada para o atendimento ao cidadão. Surge o instituto da privatização, 

em sentido amplo, o qual compreendia, dentre outros, a quebra de monopólios de atividades 

exercidas exclusivamente pelo poder público, a delegação de serviços públicos aos 

particulares e a terceirização, na qual se buscava a colaboração de entidades privadas no 

desempenho de atividades acessórias da Administração14. 

O Estado objetivava, com essa colaboração, a economicidade, entendida não apenas 

como a economia de recursos, mas também em termos de rendimento pelo capital empregado, 

ao se buscar prestadores de serviços especializados fora dela e redução de custos com a gestão 

dos serviços executados.15 

Nesse contexto, RAMOS (2001, p.40), aborda o conceito de privatização, em sentido 

amplo: 

 

“O termo (privatização) abrange uma acepção ampla e 

outra restrita. Genericamente pode-se englobar no conceito amplo 

de privatização todo um conjunto de medidas adotadas com o 

objetivo de diminuir a influência do Estado na economia, 

ampliando a participação da iniciativa privada em uma série de 

atividades antes sob controle estatal. Essa concepção ampla 

abrange a venda de ativos do Estado, notadamente com a 

transferência do controle acionário de empresas estatais 

(desnacionalização); a desregulamentação, diminuindo a 

intervenção do Estado no domínio econômico, inclusive com a 

 

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

terceirização, parceria público-privada e outras formas. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

15 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Desestatização: Privatização, concessões, terceirizações e regulação. 4. 

ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001. 
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flexibilização das relações trabalhistas e a desmonopolização de 

atividades econômicas; a concessão, permissão ou autorização de 

serviços públicos e a adoção, cada vez mais freqüente, de 

contratações externas (contracting out), com a celebração de 

ajustes para que a iniciativa privada desempenhe atividades no 

âmbito do setor público. Essas contratações têm sido, no direito 

brasileiro, denominadas de terceirização.” 

 

Apenas à título de informação, a gestão do serviço público refere-se à forma pela qual 

ele é administrado e pode ocorrer em três níveis: gestão estratégica, gestão operacional e 

execução material. A primeira está ligada à definição das estratégias e macro objetivos. A 

gestão operacional refere-se à forma como as atividades serão realizadas, e o último nível 

caracteriza-se pela simples execução material das atividades. 

Trazendo estes conceitos para a esfera prática, na descentralização por colaboração 

(concessão e permissão), a gestão estratégica do serviço fica a cargo do Poder Público, sendo 

delegadas a gestão operacional e a execução direta da atividade. Na descentralização por 

serviços, quando o Poder Público delega, mediante lei, a execução de um serviço público a 

uma pessoa jurídica de direito público ou privado criado para esse fim (autarquias, empresas 

públicas, sociedades de economia mista ou fundações públicas), as entidades recebem a 

própria titularidade do serviço público. Esses dois casos são espécies de descentralização, 

entendida como o repasse pelo Poder Público de competências para uma entidade dotada de 

personalidade jurídica. Na terceirização (em sentido estrito), o Poder Público não delega a 

gestão estratégica nem operacional, apenas repassa a execução material de determinado 

serviço. 

Vê-se que a concessão não se confunde com a terceirização, pois na primeira, o 

concessionário recebe a gestão operacional do serviço público e presta-o em seu próprio nome. 

Inclusive a remuneração por ele recebida é realizada diretamente pelos usuários dos serviços. 

Já na terceirização, o contratado é mero executor da atividade (que lhe foi atribuída pelo gestor 

operacional, que é quem o remunera por meio de contrato), a qual constitui apenas elementos 

ou tarefas anexas ao serviço público, com ausência de laço contratual com os usuários do 
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serviço público. Além disso, o objeto da concessão é todo um serviço público, enquanto na 

terceirização é apenas uma atividade específica (RAMOS, 2001, p.121).  

Verifica-se então que, por meio da terceirização, a Administração se utiliza dos meios 

privados da execução dos serviços para transferir a execução material, mantendo, contudo, a 

titularidade do serviço público, a qual é constitucionalmente atribuída a ela (RAMOS, 2001, 

p.44). 

 

 

4.1.  Surgimento da terceirização na Administração Pública 

 

A terceirização no setor público teve início legal a partir do Decreto-lei nº 200/67, o 

qual previa que a Administração Pública se utilizasse, sempre que possível, da execução 

indireta de algumas atividades, mediante contrato, e desde que satisfeitas algumas condições. 

A seguir, reitera-se os termos do artigo 10, parágrafo 7º, do Decreto-lei, o qual aborda a 

descentralização aqui em comento: 

  

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 controle e com o 

objetivo de impedir o crescimento desmensurado 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. 

 

Ela, porém, se desenvolveu mais rapidamente após o Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado em 1995, quando foram criadas novas carreiras de nível superior e 
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extintos cargos de nível médio e intermediário, adotando-se a política de contratação desses 

serviços. 

Na Constituição Federal de 1988, também há previsão do instituto. O artigo 37, inciso 

XXI, como já exposto, permitiu a contratação de serviços de terceiros pela Administração 

Pública, desde que houvesse lei específica prevendo licitação e regras para os contratos a 

serem realizados. Tal dispositivo constitucional foi regulamentado pela Lei 8.666/93, a qual 

deu início à proliferação de contratos no país. 

Posteriormente, em 1997, foi editado o Decreto Federal 2.271/1997, que veio para 

disciplinar a contratação de serviços na Administração Pública Federal direta, autárquica e 

fundacional, estabelecendo um rol de atividades que devem ser preferencialmente executadas 

de forma indireta: conservação, limpeza, segurança, vigilância, transportes, informática, 

copeiragem, recepção, reprografia, telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos 

e instalações. 

  

4.2. Limitações à terceirização no Poder Público: princípio da eficiência e da 

economicidade 

 

Segundo os ensinamentos de MARTINS (2005, p.152-156), “a Administração Pública 

somente pode adotar formas de terceirização previstas em lei, sob pena de ilegalidade do ato 

e responsabilização do agente que o praticou e, em regra, devem ser precedidas de licitação.” 

Tendo em vista essa obrigatoriedade, o autor apresenta algumas formas de 

terceirização, em sentido amplo, permitidas para a Administração Pública: 

 

1. Contratação temporária de servidores para atender à necessidade transitória 

de excepcional interesse público nos casos de calamidade pública, combate a surtos 

endêmicos, recenseamentos, admissão de professores substitutos ou visitantes, atividades 

especiais nas organizações das Forças Armadas para atender à área industrial ou encargos 

temporários e serviços de Engenharia, consoante os artigos 1º e 2º da Lei nº 8.745/93. 

2. Concessão e permissão da prestação de serviços públicos, regulado pela Lei 

nº 8.987/95. Sendo que a concessão “é o contrato administrativo em que a Administração 
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Pública delega a outrem a execução de um serviço, obra pública, ou cede o uso de um bem 

público, para que o execute por sua conta e risco, no prazo e condições estabelecidas, 

mediante tarifa paga pelo usuário ou outra forma de remuneração” (MARTINS, 2005 p.153) 

e a permissão “é um ato administrativo unilateral, discricionário, precário, gratuito ou 

oneroso, em que a Administração Pública delega ao particular a execução de um serviço 

público ou a utilização de um bem público” (MARTINS, 2005 p.154). 

3. Execução de serviços de saúde e ensino pela iniciativa privada como forma 

de complementar os sistemas públicos, conforme artigos 199 §1º e 209 da Lei Magna 

(MARTINS, 2005, p.155). 

 

Além da legalidade, RAMOS (2001, p.135) aponta a importância de se observar os 

princípios da eficiência e economicidade como limitadores do uso da terceirização no setor 

público. A eficiência se refere à excelência dos meios utilizados para consecução dos 

objetivos, a qual deve ser perseguida pela Administração.  

É possível imaginar que a simples introdução da terceirização venha a proporcionar 

maior eficiência na prestação dos serviços, porém essa associação pode não ocorrer, caso 

surjam fatos como o monopólio, o que gera ineficiência e onerosidade; corrupção; custos 

adicionais com a fiscalização; além de maior rotatividade e pouco investimento de pessoal na 

empresa terceirizada, ocasionando, com isso, perda da qualidade.  

Nessa esteira, entende a doutrinadora (2001, p. 143): 

“(...) Por essa razão, devem ser realizadas análises que 

evidenciem que a execução por particulares é a que melhor atende 

o interesse público, ou qual a melhor forma para se prestar cada 

atividade, a fim de obter efetiva vantagem, tendo em vista os 

princípios norteadores da Administração Pública, principalmente 

da economicidade, entendida como a aplicação racional dos 

recursos públicos visando o melhor custo-benefício para a 

sociedade.” 
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A Lei 8.666/93, ao definir a contratação de serviços pela Administração Pública, 

apresenta um rol exemplificativo das atividades terceirizáveis: demolição, conserto, 

instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, 

locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnicos profissionais. 

Já no Decreto Federal 2.271/97, há uma vedação para terceirização na Administração 

Pública, que é a execução por terceiros de atividades inerentes a cargos pertencentes à 

organização administrativa de órgão ou entidade pública, ressalvada expressa disposição legal 

em contrário ou quando se tratar de cargo extinto, total ou parcialmente, no âmbito do quadro 

geral de pessoal (RAMOS, 2001, p.132). 

RAMOS ensina, em síntese, que a questão da terceirização e a burla ao concurso 

público não é um assunto simples, pois envolve alguns aspectos que precisam ser 

compreendidos. A Administração Pública tem o dever de criar cargos ou empregos inseridos 

em seu núcleo fundamental, os quais só podem ser exercidos por servidores públicos devido 

à sua relevância para o interesse público. Porém, há outras atividades que não coincidem com 

o núcleo exclusivo e que, portanto, poderiam ser terceirizados, desde que observados os 

princípios da economicidade e moralidade. 

A autora (2001, p.127) vai além em relação aos limites para a terceirização, ao afirmar 

que: 
 

“(...) desde que a contratação seja firmada dentro desse 

quadro, em que o ajuste fica caracterizado em termos similares 

àqueles em que a lei civil regula os contratos de locação de 

serviços ou de empreitada, tendo por escopo a execução de objeto 

determinado por empresa nele especializada, que conjugue os 

fatores de produção para isso necessários, envolvendo atividades 

materiais de apoio ao trabalho desenvolvido pelo setor público, 

dúvida maior não surge acerca da legalidade e legitimidade do 

ajuste. 

 

Ela sugere que a terceirização poderia extrapolar a atividade-meio do Poder Público, 

desde que sob o manto da lei, pois, em seu entendimento, sua atuação é pautada pela estrita 

observância do princípio da legalidade: 
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“Para melhor atingir a finalidade pública de sua 

instituição, no entanto, sem se afastar das funções que lhe foram 

legalmente atribuídas, observados os instrumentos formais 

impostos pelo ordenamento jurídico, a princípio parece possível 

conceber uma terceirização que se confunda com facetas da 

atividade-fim do órgão ou entidade (RAMOS, 2001, p.126)”. 

 

4.3. Formação de vínculo empregatício com a Administração Pública 

 

Como já visto anteriormente, os empregados da prestadora de serviços não devem ter 

qualquer tipo de subordinação direta com a tomadora, para evitar que estejam presentes os 

requisitos da relação de emprego, que têm o condão de presumir a formação de vínculo. Trata-

se da subordinação jurídica, que se distingue da subordinação técnica.  

A primeira se relaciona com aquela que admite, demite e dá ordens, e a segunda refere-

se àquela que diz à empresa contratada como o serviço deve ser prestado, ou seja, essa 

permitida à tomadora. Para caracterizar a subordinação, porém, é necessário que haja ordens 

diretas aos empregados, além de submissão ao seu poder disciplinar (DI PIETRO, 2008 p. 

215). 

É salutar esclarecer que, conforme inciso II da Súmula 331 do TST, a contratação 

irregular realizada pela Administração Pública, ao contrário do que ocorre no setor privado, 

seja por fraude na terceirização ou inidoneidade da prestadora de serviços, não formará vínculo 

de emprego, considerando-se que o inciso II do art. 37 da Carta Magna prevê que a investidura 

em cargo ou emprego público depende obrigatoriamente de aprovação prévia em concurso 

público de provas ou de provas e títulos. Tal regra se estende às autarquias, empresas públicas 

ou sociedades de economia mista, conforme decisão do STF no MS 21.322-1 DF, cuja ementa 

segue:  

 

EMENTA: CARGOS e EMPREGOS PÚBLICOS. 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA, INDIRETA e 

FUNDACIONAL. ACESSIBILIDADE. CONCURSO 

PÚBLICO. A acessibilidade aos cargos públicos a todos os 
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brasileiros, nos termos da Lei e mediante concurso público e 

princípio constitucional explicito, desde 1934, art. 168. Embora 

cronicamente sofismado, mercê de expedientes destinados a 

iludir a regra, não só foi reafirmado pela Constituição, como 

ampliado, para alcançar os empregos públicos, art. 37, I e II. Pela 

vigente ordem constitucional, em regra, o acesso aos empregos 

públicos opera-se mediante concurso público, que pode não ser 

de igual conteúdo, mas há de ser público. As autarquias, empresas 

públicas ou sociedades de economia mista estão sujeitas a regra, 

que envolve a administração direta, indireta ou fundacional, de 

qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios. Sociedade de economia mista destinada a 

explorar atividade econômica está igualmente sujeita a esse 

princípio, que não colide com o expresso no art. 173, PAR.1. 

Exceções ao princípio, se existem, estão na própria Constituição. 

(STF - Tribunal Pleno - MS 21.322 - Relator Ministro Paulo 

Brossard - julgado em 03/12/1992, DJ 23-04-1993). 

 

A Constituição prevalece sobre a Consolidação das Leis do Trabalho e os princípios 

do Direito do Trabalho. Desta forma, o princípio da primazia da realidade, nesse caso, não 

pode se sobrepor à norma constitucional. Portanto, não há que se falar em formação de vínculo 

de emprego com a Administração Pública sem a realização prévia de concurso público 

(MARTINS, 2005, p.148). 

 

4.4. A terceirização por meio das entidades do terceiro setor 

A expressão “ente público”, no exercício da função administrativa, justifica-se pelo 

fato de que, mesmo as entidades privadas que estejam no exercício de função pública, ainda 

que tenham personalidade jurídica de direito privado, submetem-se ao procedimento 

licitatório. 

Nessa esteira, a Constituição Federal estabeleceu em seu artigo 22, inciso XXVII:  

 

http://www.jusbrasil.com/topicos/10712358/inciso-i-do-artigo-37-da-constituição-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/topicos/10712324/inciso-ii-do-artigo-37-da-constituição-federal-de-1988
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Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

 

XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em 

todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, 

autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as 

empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos 

do art. 173, § 1°, III. (Redação dada pela Emenda Constitucional 

nº 19, de 1998) 

 

O princípio da indisponibilidade do interesse público também exige que as empresas 

estatais, embora regidas pelo direito privado, se submetam à licitação, uma vez que 

administram recursos total ou parcialmente públicos. 

Assim, estão sujeitos à licitação todos os órgãos da Administração Pública direta, os 

fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de 

economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios. 

Nesse contexto, cabe uma breve classificação das atividades e serviços prestados em 

setores, quais sejam, o primeiro, segundo e terceiro setor. 

 Primeiro setor – Aquele concernente aos órgãos e entidades do estado, 

prestadores de serviços públicos, regido pelo regime jurídico de direito público 

e fundamentados nos princípios do artigo 37 da Constituição Federal. 

 

 Segundo setor – Integram o segundo setor as empresas particulares, que 

exercem atividades voltadas ao lucro. Seu regime jurídico é o de direito privado. 

 

 Terceiro setor – Composto também por organizações privadas, normalmente 

sociedades civis, associações e fundações de direito privado, seu regime jurídico 

entende-se, em regra, como privado, todavia, também pode ser híbrido. 

Desenvolvem atividades de interesse público, sem fins lucrativos. 
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Ocorre que, a partir da década de 90, a sociedade tomou uma nova dimensão, 

redefinindo os limites dos setores da economia. Aos dois setores tradicionalmente existentes, 

setor público e privado, acresceu-se uma nova esfera econômica, o denominado terceiro setor. 

A partir dessa nova divisão, como visto, ocupam o primeiro setor as entidades regidas 

pelo regime jurídico de direito público, a saber, o Governo, nos âmbitos municipal, estadual e 

federal, e as entidades de administração públicas indiretas. O segundo setor, por seu turno, 

compreende as pessoas jurídicas de direito privado, que atuam no mercado com finalidade de 

obtenção de lucro. Já o terceiro setor “é visto como conjugação entre as finalidades do 

Primeiro Setor (Estado) e organização do Segundo Setor (mercado), ou seja, composto por 

entidades de natureza privada que objetivam interesses públicos e coletivos, a despeito de não 

integrarem a Administração Pública”.16 

Complementando a definição supra, Ferrari esclarece que o terceiro setor “é formado 

por fundações, associações e organizações (sociais e de interesse público), que não pertencem 

nem a administração direta, nem a administração indireta”.17 

Interessa esclarecer que a Constituição Federal, em momento algum, se refere 

diretamente ao terceiro setor. E, em relação a isso, Tarso Cabral Violin explicita: 

 

“Nossa Constituição da República de 1988 utiliza vários 

termos ao se referir às entidades do terceiro setor, como 

instituições sem fins lucrativos, instituições assistenciais, 

entidades beneficentes de assistência social, entidades 

filantrópicas, entidades sem fins lucrativos, entidades 

beneficentes, entidades de assistência social, e escolas 

 

16 BRAGA. Luziânia C. Pinheiro. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP): Promoção e 

Construção de (novos) Direitos e Assessoria Jurídica de Caráter Suplementar. In: OLIVEIRA, Gustavo Justino 

de (coord.). Terceiro Setor. Empresas e Estado – Novas Fronteiras entre o Público e o Privado. Minas Gerais: 

Fórum, 2007, p.263. 

17 FERRARI, Paola Nery; FERRARI, Regina Maria Macedo Nery. Controle das Organizações Sociais. Belo 

Horizonte: Fórum, 2007, p.58. 
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comunitárias, confessionais ou filantrópicas, com finalidade não-

lucrativa”.18 

 O terceiro setor ocupa o “espaço público não-estatal” (VIOLIN, 2006, p. 172), e 

engloba diversas espécies de entidades com finalidades públicas e sem fins lucrativos, as quais 

se individualizam, sobretudo, pela forma de constituição e área de atuação, sendo as espécies 

de maior destaque as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIPs e as 

Organizações Sociais – OSs. 

As OSs são pessoas jurídicas de direito privado, sem finalidade lucrativa, criadas para 

prestar serviços sociais não-privativos do Poder Público, mas por ele incentivadas e 

fiscalizadas, e assim qualificadas após o ajuste de um contrato de gestão, instituído pela Lei 

nº 9.637/98.  Já as OSCIPs têm conceito similar, porém com requisitos mais rígidos para que 

receba essa qualificação jurídica. As entidades têm algumas características semelhantes, 

como, além do regime jurídico de direito privado, as limitações genéricas e os objetivos 

próximos e a relação direta com o Estado. Contudo, há também importantes distinções 

relativas ao instrumento que formaliza as relações, às áreas de atuação, à discricionariedade 

do ato de certificação e a presença do Poder Público no Conselho de Administração, por 

exemplo.  

Atualmente, há uma numerosa quantidade de entidades em funcionamento no terceiro 

setor, e muitas vezes, estas entidades trabalham em conjunto com a Administração 

 Pública, mesmo não a integrando, pois assim, possibilitam um enfoque melhor à prestação de 

determinados serviços, pertinentes a certas atividades. 

Esta colaboração mútua entre os dois setores denomina-se parceria, que deve ser 

formalizada. Para tanto, foram criados determinados instrumentos jurídicos, como o convênio, 

o termo de parceria e o contrato de gestão, como já apontado, no caso das OSs, que buscam 

otimizar os serviços prestados, para que se atenda de forma mais completa ao princípio da 

eficiência, previsto no artigo 37, caput, da Lei Maior. 

 

18 VIOLIN, Tarso Cabral. Terceiro Setor e as Parcerias com a Administração Pública: Uma Análise Crítica. 

Belo Horizonte: Fórum, 2006 p. 131. 
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Cumpre dizer que, quando o Estado reconhece a prestação de serviços por parte de 

uma entidade do terceiro setor, o faz por meio de uma qualificação como entidade de utilidade 

pública, baseada no atendimento de requisitos previstos em legislação especial, como a lei 

9.790/99, que regulamenta a OSCIP. Nesse sentido, pode-se afirmar que a Constituição criou 

dispositivos favoráveis à parceria entre a Administração Pública e o terceiro setor, o que ocorre 

quando o Estado fomenta a atividade ou serviço prestado pela entidade. 

O surgimento do terceiro setor se deu durante a década de 90, quando o Poder Público, 

por enfrentar séria crise econômica, viu-se obrigado a encontrar meios para reduzir as 

despesas, sem, contudo, deixar a população à mercê dos serviços sociais fundamentais que 

lhes são constitucionalmente assegurados, como, por exemplo, saúde, educação e assistência 

social, dentre outros tantos. 

Logo, com o escopo de não só desincumbir-se da obrigação constitucional de prestar 

diretamente tais serviços à população, mas também o de diminuir o dispêndio de receitas, o 

Poder Público, a partir da reforma constitucional operada pela Emenda Constitucional n° 

19/98, e pela regulamentação por meio de leis ordinárias, engendrou meios para transmitir 

seus encargos à estas entidades privadas sem fins lucrativos. Deste modo, legitimou-se a 

delegação da obrigação estatal de prestar serviços sociais para tais entidades, mediante o 

recebimento de uma série de benefícios e incentivos por parte do Poder Público. 

Uma das principais medidas utilizadas para essa finalidade é o contrato de gestão, já 

mencionado, o qual visa a “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”, conforme ensina Di 

Pietro.19 

Cabe dizer que, por conta dos benefícios considerados excessivos concedidos às 

Organizações Sociais, por intermédio do contrato de gestão, grande parte dos juristas defende 

que as vantagens auferidas pelas entidades privadas através deste contrato, além da 

liberalidade na utilização dos recursos auferidos, viriam a contrariar certos princípios da 

Administração Pública, como a impessoalidade, moralidade e eficiência, cuja observância não 

 

19 DI PIETRO. Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 

210. 
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pode ser afastada, haja vista, principalmente, a utilização de receitas e bens públicos na 

consecução dos serviços. 

Quanto à terceirização por meio dessas entidades, sabe-se que qualquer repasse de 

atuações do Estado para o terceiro setor apenas pode ocorrer com relação às atividades-meio 

das entidades estatais, o que seria uma forma de terceirização lícita. Quando a Administração 

Pública firma um acordo de vontade com terceiros para que estes exerçam alguma atividade 

para o Poder Público, seja por meio de contratos administrativos, convênios, contratos de 

gestão, termos de parceria, ou qualquer outra denominação, isso é considerado terceirização. 

Qualquer terceirização a ser realizada pela Administração Pública, independentemente 

do instrumento a ser utilizado, apenas será lícita se o objeto for a execução de alguma 

atividade-meio do órgão ou entidade estatal.  À vista disso, não pode a Administração Pública 

terceirizar atividades-fim do Estado para a iniciativa privada, por meio de contratos 

administrativos regidos pela Lei 8.666/93, por se considerar esta prática como burla ao 

concurso público, e, igualmente, permitir a terceirização de atividades-fim para entidades do 

terceiro setor por meio de convênios, contratos de gestão com organizações sociais e termos 

de parceria com OSCIPs. 

 As normas que tratam dos convênios, dos termos de parceria com as OSCIPs ou dos 

contratos de gestão com as organizações, em qualquer momento alteram o ordenamento 

jurídico brasileiro no sentido de permitirem que o Estado repasse atividades próprias, serviços 

sociais, para o terceiro setor. Gustavo Justino de Oliveira e Fernando Borges Mânica, nesse 

aspecto, ressaltam: 

“(...) a OSCIP deve atuar de forma distinta do Poder 

Público parceiro, ou seja, deve ser clara a separação entre os 

serviços públicos prestados pela entidade pública e as atividades 

desenvolvidas pela OSCIP (...) impedindo-se, assim a 

caracterização de uma forma ilegal de terceirização de 

serviços públicos. Afinal, o termo de parceria é instrumento 

criado para que entidades do terceiro setor recebam incentivo para 

atuar ao lado do ente público, de maneira distinta dele, e não para 
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que substitua tal ente, fazendo as vezes do Poder Público”. (grifo 

nosso) 20  

 

Na mesma linha, Di Pietro (2008, p.210) defende o papel de fomentador do terceiro 

setor, pelo Estado, mas aduz que a extinção de órgãos ou entidades estatais e a paulatina 

diminuição da prestação de serviços sociais pelo Estado, apenas com o incentivo da iniciativa 

privada, por meio das parcerias “em muitos casos, poderá esbarrar em óbices constitucionais, 

já que é a Constituição que prevê os serviços sociais como dever do Estado e, portanto, como 

serviço público”.  

Ainda sobre a fuga do regime jurídico administrativo e as parcerias, a autora (2008, p. 

296) indaga:  

“Qual a razão pela qual a Constituição estabeleceu 

normas sobre licitação, concurso público, controle, contabilidade 

pública, orçamento e as impôs para todas as entidades da 

Administração Pública? Será que as impôs porque se entendeu 

que elas são essenciais para proteger a coisa pública ou foi apenas 

por amor o formalismo? E se elas são essenciais, como se pode 

conceber que, para escapar às mesmas, se criem institutos 

paralelos que vão administrar a mesma coisa pública por normas 

de direito privado, inteiramente à margem das normas 

constitucionais?” 

 

Walter Claudius Rothenburg também entende ser ilícito o repasse, para a gerência e 

prestação ampla dos serviços de saúde, por ser esta uma atribuição típica do Estado, assim 

como que, na área da educação, considera que devem ter universidades mantidas pelo próprio 

Estado, sendo possível a contratação com a iniciativa privada de serviços ancilares.21 

 

20 OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de, MÂNICA, Fernando Borges. Organizações da sociedade civil de 

interesse público: termo de parceria e licitação. In: Fórum administrativo – Direito Público, ano 5, nº 49. Belo 

Horizonte: Fórum, mar/2005, p. 5209-5351. 

21 ROTHENBURG, Walter Claudius. Algumas considerações sobre a incidência de direitos fundamentais 

nas relações do Estado com empresas e Organizações Sociais. In: OLIVEIRA, Gustavo Justino de (Coord.).  
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4.5. Algumas questões para reflexão 

 

No que toca à terceirização na Administração Pública, há alguns aspectos que merecem 

atenção e que serão brevemente apontados. O primeiro deles se refere a uma cláusula contida 

em algumas convenções coletivas de trabalho, a exemplo da cláusula quinquagésima quarta 

da convenção coletiva de trabalho 2009/2010 registrado no MTE sob nº DF000106/200922, 

que dispõe:  

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA - 

INCENTIVO À CONTINUIDADE  

Considerando as peculiaridades da terceirização de 

serviços no segmento asseio, conservação e serviços 

terceirizados, fundamentado na decisão proferida pela Seção 

Especializada em Dissídios Coletivos do TST (Processo n° 

ROAA-7.877-2002-000-04-00- 0) e, ainda, visando à 

manutenção e continuidade do emprego fica pactuado que as 

empresas que sucederem outras na prestação do mesmo 

serviço, em razão de nova licitação pública, novo contrato 

administrativo ou particular e/ou contrato emergencial, 

ficarão obrigadas a contratar todos os empregados da 

empresa anterior sem descontinuidade quanto ao pagamento 

dos salários e a prestação dos serviços, sendo que as empresas 

que perderem o contrato comunicarão o fato ao Sindicato Laboral, 

até 20 (vinte) dias antes do final do mesmo, e ficarão também 

obrigadas a dispensar os empregados sem justa causa, 

mediante as seguintes condições:  

(...) 

 

 

Terceiro Setor, Empresas e Estado; novas fronteiras entre o público e o privado. Belo Horizonte: Fórum, 2007, p. 

107. 

22 Disponivel em <http://www.grupogsi.com.br/Novo/images/cc2009.pdf> 



54 
 

Referida cláusula parece contrariar as normas vigentes e a jurisprudência, pois sabe-se 

que na terceirização, o objeto é a prestação de serviços, portanto a identidade do agente 

que desempenhará a função é irrelevante para o tomador. O que importa na relação 

contratual é a obtenção do resultado material pactuado. Ademais, se ocorre substituição da 

empresa prestadora de serviços, mas continuidade dos empregados que trabalham na 

tomadora, ocorre o fornecimento de mão de obra, o qual é, segundo Di Pietro (2008, p.216-

220), inadmissível na Administração Pública. 

Em seguida, é pertinente trazer uma reflexão suscitada por Dora Ramos (2001), em 

relação à vantajosidade da terceirização para a Administração Pública, pela dificuldade em 

estabelecer a parceria, considerada uma das características fundamentais dessa ferramenta. 

Assim, a autora ensina que, no setor público, essa relação encontra-se dificultada por conta 

das limitações na escolha do contratado, a qual deve se vincular a um procedimento licitatório, 

que, como sabido, não permite eleição.  

Desta forma, a Administração se prejudica em relação a fatores que podem ser 

utilizados no setor privado, quais sejam, “qualidade do produto, capacidade instalada, 

tecnologia empregada, seu conceito de mercado, seu relacionamento com os clientes e 

concorrentes, a situação econômico-financeira, preços praticados e, sobretudo, seu interesse 

na parceria” (RAMOS, 2001, p.154). No setor público, a determinação do parceiro se dá na 

maior parte pelo preço e não com base nesses fatores, ocorrendo apenas contratação de um 

mero prestador de serviços ou fornecedor de bens.  

Cabe, então, questionar se a terceirização apresenta resultados favoráveis à 

Administração Pública, como os obtidos pelo setor privado, que tem como uma de suas 

premissas a de que “a escolha do parceiro é fundamental e não deve ter por prioridade a 

obtenção imediata do menor preço” (RAMOS, 2001, p.156). 
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5. A ATUAL REDAÇÃO DA SÚMULA 331 DO TRIBUNAL SUPERIOR 

DO TRABALHO E A AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

CONSTITUCIONALIDADE Nº 16  

 

Em relação ao contexto em que se deu a edição da Súmula 331, no ano de 1994, sabe-

se que veio com o objetivo primordial de refutar algumas das críticas que se faziam ao texto 

da Súmula 256. Basicamente, como já exposto, a Súmula em questão incorporou as hipóteses 

de terceirização levantadas pelo Decreto-lei nº 200/67, dentre outras mudanças. 

Posteriormente, no ano 2000, por intermédio de um incidente de uniformização de 

jurisprudência23, do qual resultou a Res. 96/2000, o inciso IV da Súmula 331 sofreu revisão, 

passando a ter a seguinte redação: 

“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, desde 

que hajam participado da relação processual e constem também do 

título executivo judicial (art. 71 da Lei nº 8.666, de 21.06.1993)”. 

(grifo nosso) 

É nessa alteração que reside a principal questão a ser abordada adiante, neste 

trabalho. Por meio dessa nova redação do inciso IV da Súmula 331 do TST, os entes públicos 

passaram a ser responsabilizados objetivamente pelos inadimplementos de ordem 

trabalhista de suas empresas contratadas, apesar do disposto no art. 71, § 1º, da Lei nº 

8.666/93, que afirma que a inadimplência do contratado, com referência aos encargos 

trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a 

responsabilidade por seu pagamento. 

 

23 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. 
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Por fim, no ano de 2011, por meio da Res. 174/2011, a Súmula 331 voltou a sofrer 

alterações, dessa vez mais profundas, como se verá seguidamente, com nova redação dada 

ao inciso IV e o acréscimo dos incisos V e VI, tendo, como redação atual, a seguinte: 

 

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  

 

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 

CF/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 a responsabilidade subsidiária do tomador dos 

serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da 

relação processual e conste também do título executivo judicial.  

   

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 
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obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na 

fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais 

da prestadora de serviço como empregadora. A aludida 

responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das 

obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente 

contratada.  

   

VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange 

todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da 

prestação laboral. (grifo nosso) 

 

5.1. Antecedentes da Súmula 331 do TST: uma análise constitucional 

 

Conforme exposto, a súmula 331 do TST teve a redação de seu inciso IV alterada no 

ano de 2000, passando a imputar, expressamente, a responsabilidade subsidiária também da 

Administração Pública, na qualidade de tomadora de serviços, pelo pagamento das 

obrigações trabalhistas. 

Com isto, os entes públicos tomadores de serviço buscaram, desde logo, obter 

tratamento diferenciado daquele dado às empresas privadas no tocante à sua 

responsabilização por débitos trabalhistas das empresas fornecedoras de mão de obra 

inadimplentes, invocando o disposto no artigo 71, § 1º, da Lei 8666/93, in verbis: 

 

“Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução do contrato. 

§ 1
o 

A inadimplência do contratado, com referência aos 

encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à 

Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, 

nem poderá onerar o objeto do contrato ou  restringir  a  regularização  

e  o  uso  das  obras  e edificações, inclusive perante o Registro de 

Imóveis”. (grifo nosso) 
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Tal fato gerou muita insatisfação por parte dos órgãos públicos, que sempre resistiram 

persistentemente nas demandas que sofriam como tomadores de serviços, em todas as 

reclamações trabalhistas em que eram acionados juntamente com os empregadores por eles 

contratados. Essa resistência concentrava-se justamente na invocação da ilegalidade de sua 

responsabilização subsidiária pelos débitos trabalhistas de suas contratadas, uma vez que a 

Justiça do Trabalho deixava de aplicar a literalidade do artigo 71, § 1º da Lei 8666/93. 

Não obstante a isso, havia a alegação de que as decisões trabalhistas, ao não aplicarem 

aquela norma legal, estariam implicitamente considerando-a inconstitucional, sem que essa 

inconstitucionalidade tivesse sido examinada e decidida pela maioria do Pleno ou do 

Órgão Especial, conforme o caso, de cada Tribunal, como exige o artigo 97 da Constituição 

Federal, que prevê a reserva de plenário. 

Todavia, em suas decisões envolvendo a matéria, os tribunais do trabalho e o Tribunal 

Superior do Trabalho continuavam responsabilizando a Administração Pública tomadora de 

serviços, aplicando o inciso IV da súmula 331, com base nos fundamentos do Direito do 

Trabalho, nos princípios da proteção do trabalhador e da responsabilidade objetiva do Estado. 

Muitos recursos extraordinários e agravos de instrumento foram impetrados pelos entes 

públicos, com o intuito de reverter decisões nas quais eram condenados subsidiariamente pelos 

encargos trabalhistas não adimplidos por suas contratadas, argumentando a violação da 

cláusula de reserva de plenário do art. 97 da Constituição Federal, que assim assevera: 

 

Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros 

ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os 

tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo 

do Poder Público.  

 

 Porém, a posição do STF era sempre desfavorável a eles, valendo-se de dois 

argumentos basilares: o primeiro, de que o § 1º do art. 71 da Lei 8666/93 não foi declarado 

inconstitucional pela Súmula 331 do TST, tanto que nele estava mencionado como em pleno 

vigor; e o segundo, de que, ainda que o afastamento de sua incidência pelos órgãos fracionários 

dos Tribunais que proferiram as decisões condenatórias pudesse ter significado, de forma 



59 
 

implícita, o reconhecimento da inconstitucionalidade daquele preceito legal, não teria havido 

ofensa à exigência estabelecida no art. 97 da Constituição, porque a decisão daquele incidente 

de uniformização, que  redundou na nova redação do item IV da Súmula 331/TST, fora 

proferida pelo Tribunal Pleno do TST e por unanimidade. 

No entanto, ao longo dos últimos anos, foi ganhando força, na Corte Suprema, a 

compreensão de que muitos Tribunais estariam proferindo decisões nas quais não aplicavam 

certos dispositivos da legislação infraconstitucional, por considerá-los contrários à 

Constituição, mas sem levarem a questão à apreciação do Pleno ou do Órgão Especial 

correspondentes, violando, assim, a exigência do art. 97 da Constituição, em comento. Isso 

poderia acarretar fosse impedida que essa questão constitucional viesse a ser submetida e 

julgada pelo STF, por seus canais processuais regulares. 

Tendo em vista esse panorama, pacificou-se o entendimento de que essas decisões 

deveriam ser reformadas ou cassadas, conforme o caso, de maneira que assegurassem o regular 

e necessário exame, e o subsequente prequestionamento da matéria constitucional24. 

Sendo assim, com base na cláusula de reserva de plenário, a Ministra Carmen Lúcia, 

dando provimento a recursos interpostos pelos entes públicos (agravos regimentais), e mudando 

seu posicionamento, passou a cassar decisões do Tribunal Superior do Trabalho baseadas no 

inciso IV da Súmula 331, que havia imposto a responsabilidade subsidiária da Administração 

Pública aos contratos de terceirização25. 

Esses precedentes acabaram redundando na aprovação da Súmula Vinculante nº 10, 

com a clara intenção de impedir que órgãos fracionários de Tribunais deixassem de aplicar 

dispositivos infraconstitucionais sob o pretexto de violação à Constituição, nos seguintes 

termos:  

 

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a 

decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare  

 

24 Nesse sentido, Recurso Extraordinário 603397, de relatoria da Min. Ellen Gracie, julgado em 

04/02/2010,que reconheceu a existência de repercussão geral da matéria. 

25 Nesse sentido, Rcl 7901-AM, Rcl 7711 e 7712-RO e Rcl 7868-SE 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do 

Poder Público, afasta a sua incidência no todo ou em parte”. 

 

Isto, porém, não foi conjuntamente suficiente para modificar a jurisprudência do STF a 

respeito da responsabilidade subsidiária dos entes públicos pelos débitos trabalhistas dos 

fornecedores de mão de obra terceirizada. Outra importante alteração no entendimento daquela 

Corte que se mostrou decisiva: a de que não se admitia mais como válido o afastamento da 

incidência, no todo ou em parte, de lei ou ato normativo do poder público pelos Tribunais 

brasileiros, ainda que por seu Pleno ou Órgão Especial, que houvesse se dado em procedimento 

ou incidente diverso do incidente de declaração de inconstitucionalidade, previsto nos artigos 

480 a 482 do Código de Processo Civil. 

Ficou decidido, assim, que a decisão do Plenário do TST que, julgando incidente de 

uniformização de jurisprudência, afastou a incidência do artigo 71, § 1º, da Lei 8666/93, sem 

declará-lo inconstitucional, não atendeu à cláusula de reserva de plenário estabelecida pelo 

artigo 97 da Constituição Federal, e para de que seja respeitada tal cláusula, torna-se 

indispensável a reunião dos membros do tribunal com o intuito específico de julgar a 

inconstitucionalidade de um determinado ato normativo, não podendo ocorrer num mero 

incidente de uniformização de jurisprudência26. 

 

Nesse sentido, vale citar a seguinte ementa: 

 

PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. 

RECLAMAÇÃO. AFRONTA À   SÚMULA VINCULANTE 

OCORRÊNCIA. AGRAVO PROVIDO. 

I – Para que seja observada a cláusula de reserva de plenário, 

é necessário que o Plenário ou o Órgão Especial do Tribunal reúna-

se com o fim específico de julgar a inconstitucionalidade de uma lei 

ou ato normativo. II - Embora tenha a atual redação do item IV do 

Enunciado 331 do TST resultado de votação unânime do pleno 

 

26 Agravo Regimental na Reclamação nº 10.738 AgR/SE, sessão de 25.11.2010, Rel. Min, Carmen Lúcia, DJ 

233, 02.12.2010. 
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daquele Tribunal, o julgamento ocorreu em incidente de 

uniformização de jurisprudência. III – Dessa forma, afastada a 

incidência do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, sem o procedimento 

próprio, restou violada a Súmula Vinculante 10. IV – Agravo 

regimental provido, para julgar procedente a reclamação. (Agravo 

Regimental na Reclamação nº 6.970 AgR/SP, sessão de 24/11/2010, 

Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, Public. 15/02/2011). 

 

5.2. A Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16 do Supremo Tribunal Federal 

 

Em março de 2007, o governador do Distrito Federal ajuizou Ação Declaratória de 

Constitucionalidade do artigo 71 da Lei 8666/93, sob o fundamento de que o comando legal 

tem sofrido ampla retaliação por parte de órgãos do Poder Judiciário, em especial o Tribunal 

Superior do Trabalho, na aplicação de Súmula 331. Foi apontado que a Súmula nega vigência 

ao preceptivo legal mencionado, eis que, como visto, responsabiliza, subsidiariamente, a 

Administração Pública, Direta e Indireta, pelos débitos trabalhistas na contratação de qualquer 

serviço de terceiro especializado. 

Diante de inúmeras ações e reclamações constitucionais junto ao STF, todas atacando a 

Súmula 331, do TST, a ação foi conhecida, e seu mérito foi julgado procedente, por maioria. 

Face ao entendimento fixado na ADC 16, o Pleno do STF deu provimento a inúmeras 

Reclamações contra decisões do TST e de Tribunais Regionais do Trabalho fundamentadas na 

Súmula 331/TST. Consta do informativo 610 do Supremo Tribunal Federal, os principais 

argumentos meritórios da ADC 16: 

Quanto ao mérito, entendeu-se que a mera inadimplência do 

contratado não poderia transferir à Administração Pública a 

responsabilidade pelo pagamento dos encargos, mas reconheceu-se 

que isso não significaria que eventual omissão da Administração 

Pública, na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado não 

viesse a gerar essa responsabilidade. Registrou-se que, entretanto, a 

tendência da Justiça do Trabalho não seria de analisar a omissão, mas 
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aplicar, irrestritamente, o Enunciado 331 do TST. O Min. Marco 

Aurélio, ao mencionar os precedentes do TST, observou que eles 

estariam fundamentados tanto no § 6º do art. 37 da CF, quanto no 

§ 2º do art. 2º da CLT (“§ 2º - Sempre que uma ou mais empresas, 

tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, 

estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, 

constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra 

atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, 

solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das 

subordinadas.”). Afirmou que o primeiro não encerraria a obrigação 

solidária do Poder Público quando recruta mão de obra, considerado 

o inadimplemento da prestadora de serviços. Enfatizou que se teria 

partido, considerado o verbete 331, para a responsabilidade objetiva 

do Poder Público, presente esse preceito que não versaria essa 

responsabilidade, porque não haveria ato do agente público causando 

prejuízo a terceiros que seriam os prestadores do serviço. No que 

tange ao segundo dispositivo, observou que a premissa da 

solidariedade nele prevista seria a direção, o controle, ou a 

administração da empresa, o que não se daria no caso, haja vista que 

o Poder Público não teria a direção, a administração, ou o controle da 

empresa prestadora de serviços. Concluiu que restaria, então, o 

parágrafo único do art. 71 da Lei 8.666/93, que, ao excluir a 

responsabilidade do Poder Público pela inadimplência do contratado, 

não estaria em confronto com a Constituição Federal. ADC 16/DF, 

rel. Min. Cezar Peluso, 24.11.2010.27  

 

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC nº 16, por maioria, considerou 

 

27 Disponível em 

http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo610.htm#ADC%20e%20art.%2071,%20%C 

2%A7%201%C2%BA,%20da%20Lei%208.666/93%20-%203. Acesso em 09/03/2016. 

 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo610.htm%23ADC%20e%20art.%2071%2C%20§%201º%2C%20da%20Lei%208.666/93%20-%203
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constitucional o referido art. 71 da Lei 8666/93, de modo que vede, expressamente, a automática 

responsabilização do ente público contratante da empresa fornecedora de mão de obra pelos 

débitos trabalhistas devidos por esta última, nos casos de mero inadimplemento dessas 

obrigações. No entanto, deve-se esclarecer que isto não impediu que a Administração Pública 

continuasse a ser condenada a responder, subsidiariamente, pelo pagamento das obrigações 

trabalhistas do empregador, em determinados casos e sob certas circunstâncias, mesmo sendo 

a terceirização lícita e após regular procedimento licitatório. 

Ficou expressamente ressalvado pelos Ministros do STF, conforme se verifica dos votos 

proferidos naquela sessão, que não haveria impedimento ao TST de reconhecer a 

responsabilidade, com base nos fatos de cada causa, pois “o STF não pode impedir o TST de, à 

base de outras normas, dependendo das causas, reconhecer a responsabilidade do poder 

público”, ressalvando, ainda, que o fundamento utilizado pelo TST é a responsabilidade pela 

omissão culposa da Administração Pública, em relação à fiscalização da empresa contratada 

(culpa in vigilando), quanto à idoneidade e ao cumprimento ou não dos encargos sociais nos 

contratos de licitação e prestação de serviços. 

Nesse sentido foi o pronunciamento do Ministro-Relator Cezar Peluso, nos seguintes 

termos: 

“Eu reconheço a plena constitucionalidade da norma e, se o 

tribunal a reconhecer, como eventualmente poderá fazê-lo, a mim me 

parece que o tribunal não pode nesse julgamento impedir que a 

justiça trabalhista, com base em outras normas, em outros princípios 

e à luz dos fatos de cada causa, reconheça a responsabilidade da 

administração.” 

 

Reconheceu, ainda, o mesmo Relator, que o Tribunal Superior do Trabalho tem razão 

em imputar, em certos casos e sob certas circunstâncias, a responsabilidade subsidiária ao ente 

da Administração Pública contratante, apesar do que dispõe o art. 71, § 1º, da Lei de Licitações.  

Fundamenta que a Justiça do Trabalho reconhece que a mera inadimplência do contratado não 

transfere a responsabilidade que está no referido dispositivo, e, por isso, ele é constitucional. 

Mas, ainda segundo o Ministro, “isso não significa que eventual omissão da Administração 
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Pública na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado não gere responsabilidade à 

Administração”, aduzindo se tratar de outra matéria, de “outros fatos examinados à luz de 

outras normas constitucionais”. 

No mesmo sentido, o Ministro Ricardo Lewandowski, seguindo o entendimento do 

Relator, acrescenta ainda outros fundamentos à decisão, tais como as inúmeras ações de 

improbidade enfrentadas pelo Supremo Tribunal Federal em que são rés empresas de fachada, 

constituídas com capital mínimo, apenas para participarem de licitações milionárias, 

desaparecendo do cenário jurídico logo após concluídos os termos do contrato ou até mesmo 

antes, sem cumpri-los totalmente, deixando um enorme débito trabalhista. Reconhece o 

Ministro a configuração, aí, da culpa in vigilando e da culpa in eligendo da Administração. 

Foi possível perceber certa preocupação com as conseqüências que poderiam advir de 

um julgamento que afastasse, de forma absoluta e automática, toda e qualquer 

responsabilidade do ente público pelos direitos trabalhistas de seus trabalhadores 

terceirizados, em caso de inadimplemento do empregador e devedor principal, caso não 

houvesse esta fiscalização. 

Diante dessas considerações, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC nº 16, com 

um único voto vencido, reputou constitucional o § 1º do art. 71 da Lei nº 8666/93 e também 

considerou o antigo item IV da Súmula 331 do TST contrário à Súmula Vinculante nº 10 e 

ao art. 97 da Constituição Federal, por haver afastado a aplicação daquele preceito  legal com 

base em fundamentos e critérios de origem constitucional, sem haver examinado e declarado a 

inconstitucionalidade daquela norma, em incidente suscitado para tanto, vedando, assim, a 

atribuição de responsabilidade à Administração Pública pelo pagamento dos encargos 

trabalhistas inadimplidos por suas contratadas, de forma automática e absoluta, exclusivamente 

com base no entendimento sumulado. Considerou-se, em suma, inviável a responsabilização 

automática do ente público pelo puro e simples inadimplemento das obrigações trabalhistas 

pelo empregador por ele contratado, ainda que essa responsabilização se desse de maneira 

subsidiária. 

Como visto, houve um consenso no julgamento no sentido de que o TST não poderá 

generalizar os casos. Portanto, o Judiciário Trabalhista deverá buscar sempre a verdade real nos 

seus processos, investigando, com certo rigor, se a inadimplência dos direitos trabalhistas pela 

empresa contratada teve como causa, direta ou indireta, a inexecução culposa ou a omissão 
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culposa na fiscalização do cumprimento do contrato de licitação pelo órgão público contratante. 

Para a Desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, Ivani Contini 

Bramante, a declaração de constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei 8666/93 não impede 

que seja fixada a responsabilidade da Administração Pública na terceirização, desde que 

analisado o caso concreto, à luz das circunstâncias e provas produzidas, visando resguardar os 

princípios da dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho.28 

 

 

5.3. Barreiras à responsabilização da Administração Pública após a ADC nº 16 

 

Conforme visto no item anterior, a ADC nº 16 reconheceu a constitucionalidade do art. 

71, § 1º, da Lei 8666/93, sem, contudo, permitir que os entes públicos ficassem completamente 

isentos de qualquer responsabilidade por eventuais débitos trabalhistas inadimplidos por 

empresas contratadas mediante regular procedimento licitatório, deslocando-se a questão para 

o contexto fático. 

Verifica-se que antes do julgamento da referida ADC, a Súmula imputava a 

responsabilidade do Poder Público, nos casos de terceirização, com fundamento na presunção 

absoluta de culpa, isto é, na responsabilidade objetiva, com base no art. 37, § 6º, da 

Constituição Federal, bastando, exclusivamente, o inadimplemento das obrigações trabalhistas. 

Afastada pela ADC nº 16 essa possibilidade de responsabilização objetiva dos entes 

públicos, a questão foi deslocada para o contexto fático-probatório a ser produzido em cada 

demanda ajuizada junto ao Judiciário Trabalhista. Necessária, pois, a prova da ilicitude, fraude, 

inexecução culposa, ou omissão ou imperfeição na fiscalização do contrato de licitação. Assim, 

as partes e o Juiz devem cuidar das provas, da efetiva atuação culposa, e, portanto, subjetiva, 

do agente público, no sentido de causar, direta ou indiretamente, o indébito trabalhista para os 

empregados que lhes tenha prestado serviços intermediados. 

Caberá ao Juiz, então, decidir, conforme o seu livre convencimento, desde que motivado 

 

28 BRAMANTE, Ivani Contini. A aparente derrota da súmula 331/TST e a responsabilidade do poder 

público na terceirização. in Decisório Trabalhista: repositório de jurisprudência, STF, STJ, TST, TRTs. Ed. N. 

199 – fev 2011, p. 25. 
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e devidamente fundamentado. Se, por fim, restar comprovado que a Administração Pública, por 

seu agente, concorreu com o descumprimento da legislação trabalhista, atrairá para si a 

responsabilidade pelos débitos decorrentes. 

Ivani Contini Bramante, nesse contexto, sustenta que “havendo nexo causal, não obsta 

o reconhecimento da responsabilidade do Poder Público, ainda que subsidiária, por conta da 

aplicação de outras normas previstas no ordenamento jurídico”. Nesse sentido, é possível citar 

os artigos 27, 58, III
 

e 67, caput e § 1º
 

da própria Lei 8666/93, que comandam a 

responsabilidade na fiscalização da execução do contrato de licitação, a seguir transcritos: 

Art. 27.  Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos 

interessados, exclusivamente, documentação relativa a: 

I - habilitação jurídica; 

II - qualificação técnica; 

III - qualificação econômico-financeira; 

IV – regularidade fiscal e trabalhista; (Redação dada pela 

Lei nº 12.440, de 2011) (Vigência) 

V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 

7o da Constituição Federal. (Incluído pela Lei nº 9.854, de 1999) 

 

Art. 58.  O regime jurídico dos contratos 

administrativos instituído por esta Lei confere à Administração, 

em relação a eles, a prerrogativa de: 

(...) 

III - fiscalizar-lhes a execução (grifo nosso) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12440.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12440.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12440.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art7xxxiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art7xxxiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9854.htm#art1
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Art. 67.  A execução do contrato deverá ser 

acompanhada e fiscalizada por um representante da 

Administração especialmente designado, permitida a 

contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de 

informações pertinentes a essa atribuição. 

§ 1o O representante da Administração anotará em 

registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 

do contrato, determinando o que for necessário à regularização 

das faltas ou defeitos observados. (grifo nosso) 

 

 De certo modo, a Justiça Trabalhista não deixou de imputar responsabilidade à 

Administração Pública por débitos trabalhistas de suas contratadas após o julgamento da ADC 

nº 16. Todavia, essa imputação se relaciona à verificação, no conjunto fático-probatório, da 

culpa in vigilando da Administração Pública, conforme se depreende da ementa de alguns 

julgados abaixo colacionados: 

“AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADC 16. CULPA IN 

VIGILANDO. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO    NA    

FISCALIZAÇÃO    DO    CONTRATO    DE TRABALHO. 

DESPROVIMENTO.  

Confirma-se a decisão que, por meio de despacho 

monocrático, negou provimento ao agravo de instrumento, por estar 

a decisão recorrida em consonância com a Súmula 331, IV, do c. 

TST. Nos termos do entendimento manifestado pelo E. STF, no 

julgamento da ADC- 16, em 24/11/2010, é constitucional o art. 71 da 

Lei 8666/93, sendo dever do judiciário trabalhista apreciar, caso a 

caso, a conduta do ente público que contrata pela terceirização de 

atividade-meio. Necessário, assim, verificar se ocorreu a fiscalização 

do contrato realizado com o prestador de serviços. No caso em 



68 
 

exame, o ente público não cumpriu o dever legal de vigilância, 

registrada a omissão culposa do ente público, ante a constatada 

inadimplência do contratado no pagamento das verbas trabalhistas, 

em ofensa ao princípio constitucional que protege o trabalho como 

direito social indisponível, a determinar a sua responsabilidade 

subsidiária, em face da culpa in vigilando. Agravo de instrumento 

desprovido”. (TST, Ag-AIRR- 153040-61.2007.5.15.0083, Relator 

Ministro: Aloysio Corrêa da Veiga, Data de Julgamento: 15/12/2010, 

6ª Turma, Data de Publicação: 28/01/2011) 

 

“RECURSO DE REVISTA - ENTE PÚBLICO - 

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - ADC Nº 16 - 

JULGAMENTO PELO STF - CULPA IN VIGILANDO - 

OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE DOS AUTOS - ARTS. 58, III, E 

67, CAPUT E § 1º, DA LEI Nº 8.666/93 - INCIDÊNCIA.  

O STF, ao julgar a ADC nº 16, considerou o art. 71 da Lei nº 

8.666/93 constitucional, de forma a vedar a responsabilização da 

Administração Pública pelos encargos trabalhistas devidos pela 

prestadora dos serviços, nos casos de mero inadimplemento das 

obrigações trabalhistas por parte do vencedor de certame 

licitatório. Entretanto, ao examinar a referida ação, firmou o STF o 

entendimento de que, nos casos em que restar demonstrada a culpa in 

vigilando do ente público, viável se torna a sua responsabilização 

pelos encargos devidos ao trabalhador, já que, nesta situação, a 

administração pública responderá pela sua própria incúria. Nessa 

senda, os arts. 58, III, e 67, caput e § 1º, da Lei nº 8.666/93 impõem à 

administração pública o ônus de fiscalizar o cumprimento de todas as 

obrigações assumidas pelo vencedor da licitação (dentre elas, por 

óbvio, as decorrentes da legislação laboral), razão pela qual à entidade 

estatal caberá, em juízo, trazer os elementos necessários à formação 

do convencimento do magistrado (arts. 333, II, do CPC e 818 da CLT). 
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Na hipótese dos autos, além de fraudulenta a contratação do autor, não 

houve a fiscalização, por parte do Estado- recorrente, acerca do 

cumprimento das ditas obrigações, conforme assinalado pelo Tribunal 

de origem, razão pela qual deve ser mantida a decisão que o 

responsabilizou subsidiariamente pelos encargos devidos ao autor. 

Recurso de revista não conhecido”. (TST, RR-67400- 

67.2006.5.15.0102, Rel. Min. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, 

Data de julgamento: 07/12/2010, 1ª Turma, Data de Publicação: 

17/12/2010). 

Diante desse novo contexto gerado pelo julgamento da ADC nº 16, explicitado nos item 

anterior, o Tribunal Superior do Trabalho viu-se na obrigação de modificar, mais uma vez, a 

redação da sua Súmula 331, para adequá-la ao teor da decisão do Supremo Tribunal Federal. 

Inicialmente, o texto do inciso IV da Súmula 331 do TST, que, com a mudança, passou 

a ter a seguinte redação: 

“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.” 

 

Percebe-se, nesse inciso, que foi suprimida a parte “inclusive quanto aos órgãos da 

administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das 

sociedades de economia mista”. Ocorre que esta mudança foi transferida para o inciso V, como 

será visto logo adiante. Assim, o inciso IV passou a tratar apenas das empresas privadas 

tomadoras de serviços terceirizados, cuja responsabilidade continua sendo subsidiária e 

automática, desde que tenham participado da relação processual e constem no título executivo 

judicial. Nos dois casos, porém, a responsabilidade continua a abranger todas as verbas 

derivadas do contrato de trabalho do obreiro terceirizado, de acordo com o novo item VI.  

Nessa alteração é que se dá o alinhamento do TST ao atual entendimento do STF quanto 

à responsabilização subsidiária do ente público, relatados e discutidos no julgamento da ADC 
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nº 16, conforme anteriormente explanado, ou seja, de que é possível a responsabilização dos 

entes públicos por débitos trabalhistas de empresas contratadas mediante licitação, porém, 

apenas se comprovado, casuisticamente, que houve culpa no cumprimento dos deveres 

impostos à Administração Pública pela Lei de Licitações, principalmente a culpa in vigilando. 

Isso posto, não basta a simples alegação de culpa pela parte reclamante, uma vez que 

não caberia ao juízo conhecer de ofício eventual negligência do ente público, mas sim, a 

comprovação nos autos, ainda que por indícios que revelem a inexistência do cuidado 

necessário na contratação e na execução do contrato (quando, por exemplo, a Administração 

não diligencia perante a contratada para a comprovação do cumprimento das obrigações 

trabalhistas e previdenciárias) ou que, identificado o problema, o Poder Público não adotou 

qualquer providência para saná-lo, o que denota a culpa in vigilando. 

Nessa esteira, entende DELGADO (2012, p. 459): 

 

“(...) o novo item V da Súmula 331, em máxima atenção 

ao decisório do STF, considera preciso que fique evidenciada nos 

autos a conduta culposa da entidade estatal, especialmente quanto 

à fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas da 

empresa terceirizante. Trata-se de omissão culposa quanto à 

fiscalização, ou seja, culpa in vigilando” 

 

Quanto à questão do ônus da prova, este, no entendimento de Sérgio Pinto Martins29, 

“incumbe àquele que fizer alegações em juízo, a respeito da existência ou inexistência de 

determinado fato”, nos moldes do artigo 818 da Consolidação das Leis do Trabalho, devendo 

essa orientação ser complementada pelo art. 333 do CPC.  

Contudo, apesar de previsão expressa nesse sentido contida na CLT, o que se tem visto 

na jurisprudência obreira é justamente o contrário, ou seja, a inversão do ônus da prova à 

Administração Pública, que deverá comprovar nos autos que agiu conforme a lei, que tomou 

todas as medidas previstas na Lei de Licitações na contração da empresa terceirizada e durante 

a execução do contrato, principalmente pertinentes ao adimplemento das obrigações 

 

29 MARTINS, Sérgio Pinto. Comentários à CLT. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2010, p 846. 
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trabalhistas, caso contrário, será responsabilizada subsidiariamente. 

Essa inversão do ônus da prova se depreende da própria Lei de Licitações, na medida 

em que impõe à Administração Pública o dever de fiscalizar os contratos administrativos, 

conforme se lê dos art. 58, III, e 67, caput e § 1º, acima transcritos. Nesse sentido é o 

entendimento do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, conforme se verifica nas ementas 

abaixo: 

 

“RESPONSABILIDADE  SUBSIDIÁRIA.  ENTE  

PÚBLICO.  Em face do contido no art. 71, parágrafo 1º., da Lei nº 

8.666/93, e considerando o pronunciamento do E. STF no julgamento 

da ADC n. 16, a Administração Pública não responde de forma 

subsidiária por débito trabalhista com fundamento apenas na 

responsabilidade objetiva. Tal premissa não afasta a possibilidade de 

condenação em razão de culpa subjetiva, sendo de se presumir a culpa 

in vigilando do ente público, quando não demonstrada a efetiva 

fiscalização de contrato de prestação de serviços, celebrado com base 

na Lei nº 8.666/93. Inversão do ônus da prova que se adota, em face 

da hipossuficiência do empregado no tocante à capacidade de produzir 

tal prova.  Admitida a culpa do  ente  público,  deve  ser  mantida a 

condenação subsidiária, com amparo na Súmula nº 331, IV e V.” (RO 

nº 0000820-19.2010.5.04.0103, 6ª Turma, Rel. José Cesário 

Figueiredo Teixeira, julgado em 13/10/2011). 

 

“RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO 

TOMADOR DE SERVIÇO   INTEGRANTE   DA   

ADMINISTRAÇÃO   PÚBLICA.    A 

atribuição de responsabilidade subsidiária ao tomador de 

serviços integrante da Administração Pública, frente à integralidade 

dos créditos decorrentes do contrato de trabalho do autor, decorre da 

presença de culpa in eligendo e in vigilando, pois se trata de 

responsabilidade extracontratual com origem na inadimplência da 
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empresa prestadora de serviços. No caso, a União não comprova ter 

fiscalizado a execução do contrato mantido com a Empresa de 

Vigilância reclamada, restando caracterizada culpa in vigilando, e 

responde também por culpa in eligendo, já que contratou empresa 

inidônea.” (RO nº 0143000-44.2009.5.04.0701, 9ª Turma, Rel. 

Ricardo Hofmeister de Almeida Martins Costa, julgado em 

13/10/2011) 

 

E Também nesses trechos de acórdão: 

 

“(...) Nesse particular, o ônus da prova, evidentemente, era 

da recorrente e não da recorrida, porque quem contrata e tem o dever 

de fiscalizar a execução do contrato é que tem os meios hábeis a 

comprovar o cumprimento da obrigação. Desse encargo, porém, não 

se desincumbiu a recorrente30.” 

“(...) Ora, a despeito de não ser o mero inadimplemento causa à 

responsabilidade do ente público, como dispõe, aliás, o já referido 

dispositivo legal e tal como previsto na nova redação da Súmula 331 

do TST, o mais adequado, numa análise em que se ponderam os 

princípios do direito administrativo e os princípios do direito do 

trabalho, é que, pelo princípio da aptidão para a prova (que rege o 

processo trabalhista), a partir de agora, inverta-se o ônus probatório  

e atribua-se à Administração Pública o dever de demonstrar que de 

forma efetiva fiscalizou o contrato de trabalho (por exemplo, 

provar que tomou as medidas cabíveis - aplicação das multas e 

penalidades previstas no próprio contrato firmado com a empresa por 

meio de licitação; expedição de ofícios nesse sentido, etc.). Atribuir 

a prova de ausência de fiscalização (culpa por omissão) da 

 

30 RO nº 0000839-68.2010.5.04.0121, 9ª Turma, Rel. Ricardo Hofmeister de Almeida Martins Costa, julgado em 

10/08/2011. 
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Administração ao empregado não está nada longe de exigir-lhe uma 

prova diabólica." 

“Assim, quando a administração não faz prova qualquer 

nesse sentido, impõe seja condenada subsidiariamente, pela sua 

conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n. 8.666/93, 

especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações 

contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A 

questão, portanto, deverá ser apreciada caso a caso, excluindo-se a 

responsabilidade subsidiária do ente público quando demonstrada   a 

efetiva fiscalização do contrato31.” 

 

Quanto ao tema exposto, assevera DELGADO (2012, p. 458): 

 

“(...) É bem verdade que a culpa, no presente tema – caso 

mantido o debate em patamar estritamente técnico -, desponta 

como manifestamente presumida, em virtude de haver evidente 

dever legal de fiscalização pelo tomador de serviços 

relativamente ao cumprimento de suas obrigações 

constitucionais, legais e contratuais trabalhistas pelo prestador de 

serviços, obrigações em geral vinculadas a direitos fundamentais 

da pessoa humana (o dever de fiscalização está até mesmo 

expresso, por exemplo, no art. 67, caput e § 1º, da Lei de 

Licitações). 

Entretanto, mesmo que não se considere presumida essa 

culpa, teria o tomador de serviços estatal o ônus processual de 

comprovar seus plenos zelo e exação quanto ao adimplemento de 

seu dever fiscalizatório (art. 818, CLT; art. 333, II, CPC).” 

 

31 RO nº 0009700-09.2009-5-04-0661, 5ª Turma, Rel. Clóvis Fernando Schuch Santos, julgado em 08/09/2011. 
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Portanto, após esta decisão do STF e a alteração do enunciado da Súmula 331 do 

TST, a Administração Pública somente poderá ser condenada pelas verbas trabalhistas 

devidas pela empresa contratada, se alegado e comprovado que o Poder Público descumpriu 

as normas para a licitação e contratação da prestadora ou que houve omissão na verificação 

e regularização de eventuais irregularidades no cumprimento das obrigações contratuais. 

Essas questões devem, assim, ser evidenciadas no processo, isto é, devem ser enfrentadas de 

forma expressa no julgamento, de acordo com as provas constantes nos autos, não bastando 

a indicação genérica de negligência do Poder Público para a condenação. 

 

5.4. Consequências práticas trazidas pela Ação Declaratória de Constitucionalidade nº16 

  

O sistema jurídico laboral brasileiro tem como regra a proteção do jurídica do 

trabalhador, considerado hipossuficiente. Desse modo, é possível afirmar que, diante das 

contínuas modificações ocorridas até então, expostas nesse trabalho, qualquer entendimento 

contrário importaria chancelar fraude praticada pela empresa, em prejuízo dos trabalhadores, 

o que não se pode conceber hodiernamente. 

O tomador dos serviços terceirizados deve ser responsabilizado pelas obrigações 

trabalhistas contraídas pelo prestador de serviços justamente porque, ao terceirizá-los, colhe 

os frutos do trabalho alheio. Logo, não é admissível que o tomador dos serviços, por ser ente 

público, esquive-se da responsabilidade pelas obrigações trabalhistas. 

O fato de não se arcar com as verbas trabalhistas devidas ao empregado demonstra a 

inidoneidade financeira da empresa prestadora de serviços. Isso indica que, como 

exaustivamente apontado no presente capítulo, a tomadora dos serviços tem culpa in 

vigilando, não somente pela escolha inadequada dessa empresa, mas também por não 

fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas, fator que pode ensejar a 

responsabilização do Poder Público, enquanto tomador de serviços. 



75 
 

A Procuradora Federal Cláudia Gaspar, em artigo intitulado “A responsabilidade 

contratual da Administração Pública após o julgamento da ADC 16 pelo STF”32, opina: 

 

“É evidente que a fiscalização dos contratos terceirizados 

evita maiores prejuízos, já que precocemente detecta falhas, 

atrasos ou não-pagamentos pela contratada, cujos valores são 

passiveis de serem cobertos pela garantia prestada, tentando-se 

evitar a formação da chamada "bola de neve", quando a 

contratada quebra, deixando para trás dezenas ou centenas de 

trabalhadores sem receber suas verbas rescisórias — além de um 

passivo trabalhista enorme para o tomador de serviços. 

Diante disto, os Magistrados Trabalhistas devem 

atentar-se que a Administração Pública apenas virá a responder 

subsidiariamente pelas verbas trabalhistas inadimplidas no caso 

de o autor da demanda laboral demonstrar a ausência de 

fiscalização do contrato de terceirização por aquela. 

Exemplificando, na hipótese de a Administração não buscar, mês 

a mês, junto à contratada, os comprovantes de pagamento dos 

salários aos empregados, bem assim os recolhimentos de fundo 

de garantia e de contribuições previdenciárias. Ou então, no caso 

de não adotar qualquer providência para sanar algum problema 

evidenciado, como a rescisão contratual.” 

 

Tendo em vista isso, ao se analisar a questão, não se conceberia que, com a condenação 

da empresa prestadora de serviços, a tomadora, nas circunstâncias já mencionadas, fosse 

declarada isenta de qualquer responsabilidade. 

Por fim, DELGADO (2012, p. 478) comenta sobre a possível impressão de que novo 

teor da Súmula 331 do TST pudesse tornar menos rígida a responsabilização do ente estatal: 

 

32 Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,a-responsabilidade-contratual-da-administracao-

publica-apos-o-julgamento-da-adc-16-pelo-stf,35857.html. Acesso em 10/03/2016. 
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“É bem verdade que a decisão do Supremo Tribunal 

Federal, ao julgar a ADC nº 16, pareceu flexibilizar, em certa 

medida, a responsabilidade no plano do Estado. Ao declarar 

constitucional o art. 71 da Lei de Licitações, a Corte Máxima 

pontuou que o simples inadimplemento da empresa terceirizante 

não importaria automática responsabilidade da entidade estatal 

tomadora de serviços. Porém, felizmente, no mesmo julgado 

ficou estabelecida a inarredável presença da responsabilidade 

subjetiva por culpa, de caráter contratual, desde que configurada 

a inadimplência da entidade estatal no tocante à sua obrigação 

fiscalizatória sobre a empresa de terceirização, relativamente aos 

direitos trabalhistas devidos a seus empregados (responsabilidade 

por culpa in vigilando)”. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A terceirização tem por objetivo, com a contratação de terceiros, de um lado, reduzir 

custos das empresas tomadoras de serviços, racionalizando os recursos humanos e, de outro, 

aumentar a especialização, competitividade e produtividade do objeto principal do seu negócio. 

Constitui, portanto, uma forma de se obter um maior controle sobre o objeto principal da 

empresa, com a diminuição de encargos trabalhistas e previdenciários, bem como a redução do 

preço final do produto ou serviço por ela prestado. 

E considerando-se a expansão da terceirização na economia brasileira, a Administração 

Pública também passou a vê-la como uma forma de execução indireta de serviços e, com isso, 

um meio eficaz de se obter inúmeras vantagens. 

À vista disso, o presente trabalho abordou o contexto de surgimento da terceirização 

no Brasil, e mais especificamente na Administração Pública, permitindo um maior 

entendimento suscitado pela visão geral do fenômeno. Assim, apontou a legislação referente 

ao tema, aplicável nos âmbitos público e privado, e trouxe as principais características e 

problemas relacionados ao assunto. 

O objeto dessa pesquisa é a Súmula 331, do Tribunal Superior do Trabalho, que veio 

a ampliar a liberdade em terceirizar, flexibilizando e, consequentemente, viabilizando a 

terceirização nos serviços de vigilância, conservação e limpeza, bem como outros tipos de 

serviços especializados, que não condizem com a atividade-fim do tomador. 

Posteriormente, levada a matéria ao TST para uniformização de jurisprudência, adveio 

o item IV da Súmula 331, que entendeu por responsabilizar subsidiariamente os órgãos da 

administração direta e indireta pelas obrigações trabalhistas inadimplidas pelo prestador, desde 

que tenham participado da relação processual e constem do título extrajudicial. 

Todavia, a inclusão do aludido item acarretou grave descontento por parte do Poder 

Público, no sentido de que o TST estaria negando a vigência do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, 

ou mesmo declarando, implicitamente, a sua inconstitucionalidade. Alegava o entendimento de 

que a Justiça do Trabalho não teria competência para criar obrigação subsidiária, na medida em 

que não existia no ordenamento jurídico previsão alguma para a esta responsabilização do 

tomador de serviços. 

Assim sendo, o Supremo Tribunal Federal, mediante julgamento da Ação Declaratória 
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de Constitucionalidade nº 16, declarou constitucional o referido artigo. Mas a despeito disso, a 

declaração de constitucionalidade da referida norma não impediria o TST de reconhecer a 

responsabilidade da Administração Pública, com base nos fatos de cada causa. 

Consequentemente, o TST modificou o inciso IV da Súmula 331, e, somados à essa 

nova redação, foram incluídos os itens V e VI, expressamente prevendo que, caso a empresa 

contratada não quite corretamente os direitos trabalhistas de seus empregados que prestem 

serviços em órgãos da administração pública direta e indireta, estes respondem 

subsidiariamente caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento dessas das 

obrigações contratuais e legais. 

O julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade no 16 conseguiu pacificar 

um tema bastante conflituoso, ou seja, o da responsabilidade do tomador público nas 

terceirizações.  Com base nesse novo entendimento, a atribuição de responsabilidade 

subsidiária à Administração Pública, pelo inadimplemento de suas contratadas em relação às 

verbas trabalhistas de seus empregados, deixou de ser automática, passando a se fazer 

necessária a comprovação casuística de que houve culpa por parte do ente público, por má 

escolha da empresa prestadora, isto é, culpa in eligendo, ou, principalmente, por falha na 

fiscalização do contrato, a culpa in vigilando, modalidades estas tratadas no item 2.2. 

Sabe-se que os créditos trabalhistas têm natureza alimentar e, por isso, não podem ficar 

à mercê do inadimplemento das obrigações trabalhistas do empregador, sob pena de se admitir 

o trabalho escravo. Assim sendo, é imprescindível que, em tais situações, prepondere o 

princípio da proteção ao trabalhador. 

Ademais, é irrelevante se o tomador dos serviços contratou a empresa prestadora 

invocando apenas o direito civil ou o direito administrativo. O que importa é que o tomador se 

beneficiou com a força de trabalho, o que impende assegurar os direitos trabalhistas ao 

empregado, sob pena de enriquecimento ilícito. 

Desta forma, entende-se que a interpretação literal do art. 71, § 1º, da Lei de Licitações, 

acabaria por mitigar a proteção ao empregado e olvidaria o dever da Administração de pautar 

seus atos no princípio da moralidade que, segundo o TST, inadmite ausência de 

corresponsabilidade em condutas omissivas ou comissivas geradoras de prejuízos a terceiros. 

 

 



79 
 

REFERÊNCIAS 

 

ABDALA, Vantuil. Terceirização, anomia inadmissível. Revista do direito trabalhista, v.15, 

n.2, fev., 2009. 

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Curso de Direito Administrativo. 26. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2009. 

BRAGA. Luziânia C. Pinheiro. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 

(OSCIP): Promoção e Construção de (novos) Direitos e Assessoria Jurídica de Caráter 

Suplementar. In: OLIVEIRA, Gustavo Justino de (coord.). Terceiro Setor. Empresas e 

Estado – Novas Fronteiras entre o Público e o Privado. Minas Gerais: Fórum, 2007. 

BRAMANTE, Ivani Contini. A aparente derrota da súmula 331/TST e a responsabilidade 

do poder público na terceirização. in Decisório Trabalhista: repositório de jurisprudência, 

STF, STJ, TST, TRTs. Ed. N. 199 – fev 2011. 

 

CASSEPP, Alexandre Azambuja. Organizações Sociais e Organizações da Sociedade Civil 

de Interesse Público: similaridades e distinções. Conteudo Juridico, Brasilia-DF: 29 nov. 

2013. Disponivel em: <http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.45987&seo=1>. 

Acesso em: 15 mar. 2016. 

DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do trabalho. 11. ed. São Paulo: LTr, 2012. 

 

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

permissão, franquia, terceirização, parceria público-privada e outras formas. 6. ed. São 

Paulo: Atlas, 2008. 

 

FERRARI, Paola Nery; FERRARI, Regina Maria Macedo Nery. Controle das Organizações 

Sociais. Belo Horizonte: Fórum, 2007. 

 

MAFFINI, Rafael. Direito Administrativo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. 



80 
 

MARINHO, Cláudia Gaspar Pompeo. A responsabilidade contratual da Administração 

Pública após o julgamento da ADC 16 pelo STF. Conteudo Juridico, Brasilia-DF: 22 fev. 2012. 

Disponivel em: <http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.35857&seo=1>. 

Acesso em: 15 mar. 2016. 

MARTINS, Sérgio Pinto. A terceirização e o direito do trabalho. 7. ed. São Paulo: Atlas, 

2005. 

MARTINS, Sérgio Pinto. Comentários à CLT. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

MEIRELLES, Helly Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 

2003.  

OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de, MÂNICA, Fernando Borges. Organizações da 

sociedade civil de interesse público: termo de parceria e licitação. In: Fórum administrativo 

– Direito Público, ano 5, nº 49. Belo Horizonte: Fórum, mar/2005. 

RAMOS, Dora Maria de Oliveira. Terceirização na Administração Pública. São Paulo: LTr, 

2001. 

ROCHA, Camilla Holanda Mendes da. Responsabilidade do tomador público após o 

julgamento da ADC No 16 pelo STF. Conteudo Juridico, Brasilia-DF: 30 set. 2015. Disponivel 

em: <http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.54466&seo=1>. Acesso em: 15 

mar. 2016. 

ROTHENBURG, Walter Claudius. Algumas considerações sobre a incidência de direitos 

fundamentais nas relações do Estado com empresas e Organizações Sociais. In: 

OLIVEIRA, Gustavo Justino de (Coord.). Terceiro Setor, Empresas e Estado; novas fronteiras 

entre o público e o privado. Belo Horizonte: Fórum, 2007. 

SOUTO, Marcos Juruena Villela. Desestatização: Privatização, concessões, terceirizações e 

regulação. 4. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001. 

 



81 
 

Supremo Tribunal Federal. Ação Declaratória de Constitucionalidade 16 Distrito Federal. 

Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=627165>. Acesso em 

15 mar. 2016. 

Supremo Tribunal Federal. Aplicação das Súmulas no STF. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumario.asp?sumula=1216>. Acesso em 15 

mar. 2016. 

Supremo Tribunal Federal. TST deve analisar caso a caso ações contra União que tratem 

de responsabilidade subsidiária, decide STF. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=166785>. Acesso em 15 

mar. 2016. 

VERÇOSA, Alexandre Herculano. Terceirização: Súmula 331 TST X ADC 16 STF. Revista 

Jus Navigandi, Teresina, ano 17, n. 3157, 22 fev. 2012. Disponível 

em:<https://jus.com.br/artigos/21138>. Acesso em: 15 mar. 2016. 

VIANA, Márcio Túlio; DELGADO, Gabriele Neves; AMORIM, Elder Santos; Terceirização 

– Aspectos Gerais. A Última Decisão do STF e a Súmula 331 do TST. Novos Enfoques. in 

Revista do Tribunal Superior do Trabalho, vol. 77, jan/mar 2011. São Paulo: Lex Editora, 2011. 

VIOLIN, Tarso Cabral. Terceiro Setor e as Parcerias com a Administração Pública: Uma 

Análise Crítica. Belo Horizonte: Fórum, 2006. 

ZANELLA DI PIETRO, Maria Sylvia. Direito Administrativo. 28 ed. São Paulo: Atlas, 2015.  

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumario.asp?sumula=1216
https://jus.com.br/artigos/21138/a-terceirizacao-a-sumula-331-do-tst-e-a-adc-16
https://jus.com.br/revista/edicoes/2012
https://jus.com.br/revista/edicoes/2012/2/22
https://jus.com.br/revista/edicoes/2012/2/22
https://jus.com.br/revista/edicoes/2012/2
https://jus.com.br/revista/edicoes/2012

