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RESUMO  
 

O presente estudo visa entender o instituto da terceirização, abordando os aspectos atinentes a sua legalidade e 

possibilidade na Administração Pública. Utilizou-se a pesquisa doutrinária e jurisprudencial para dar 

embasamento aos argumentos e fundamentações aqui relatados e defendidos, a análise do julgado e 

entendimento atual da Suprema Corte do judiciário. Buscou mostrar essa prática na Administração Pública, sua 

utilização de forma regular e quais as consequências e o tipo de responsabilidade a ela imputada mediante os 

trabalhadores que prestam serviços as terceirizadas que são contratadas.  
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ABSTRACT  
 

This study aims to understand the institution of outsourcing, addressing concerning aspects of its legality and 

possibility in Public Administration. We used the doctrinal and jurisprudential research to give foundation to the 

arguments and rationales reported here and defended, analysis of current understanding and judgment of the 

Supreme Court of the judiciary. Sought to show that practice in Public Administration, use regularly and what 

are the consequences and what kind of responsibility attributed to it by the employees providing outsourced 

services that are contracted. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

Em meio às pressões e necessidade da 

otimização da prestação de serviços de qualidade no 

que concerne ao setor público, percebeu-se que era 

imprescindível buscar alternativas que pudessem 

tornar eficiente estes serviços, a teoria da burocracia 

presente na administração pública desde seu 

surgimento a partir de Webber, emperrava o sistema, 

tornando-o moroso e ineficaz. Na tentativa de corrigir 

tais erros, em meado dos anos 1960, com o Decreto-

Lei nº 200/67 que autorizou, e de certo modo, até 

mesmo incentivou a descentralização da 

administração pública, transferindo atividades 

periféricas para a iniciativa privada, surgiu um meio 

de solucionar tais entraves, trazendo celeridade e até 

mesmo a economia na contratação de prestadoras de 

serviços. 

As privatizações e terceirizações aos poucos 

foram ganhando força, frente aos ideais neoliberais 

que ganhavam força no exterior, advindos de políticas 

antisocialistas, sobretudo, com a derrocada da União 

das Repúblicas Soviéticas Socialistas em 1989, que 

culminou em uma desconfiança geral, em relação as 

estatizações de empresas e de toda a prestação de 

serviços pelo Estado. O Brasil saía do estado ditatorial 

e passava por uma redemocratização, que viria a ser 

inserida na sua carta Magna em 1988 como um dos 

seus princípios basilares a livre iniciativa, que 

alcançaria até mesmo parcerias público-privado, como 

se vê consórcios e concessões, e em especial o tema 

abordado, as terceirizações. 

Cabe aqui salientar o ideal central das 

terceirizações, que é usado na prestação de um 

serviço meio, ou seja, aquele que não faz parte da 

atividade fim daquele órgão ou ente da administração 

pública contratante, na verdade, vê-se a 

desnecessidade de contratação de pessoal efetivo 

para atividades que não demandam real empenho 

para a consecução dos fins a serem atingidos, se 

terceiriza nas atividades de limpeza, segurança, entre 

outras, e concentram-se esforços, no objetivo final, 

que seja educação (professores: Universidades 

públicas, por exemplo), saúde (médicos: Hospitais 

públicos, por exemplo), etc.  

Vê-se a partir daí, uma série de implicações, 

sociais, econômicas e jurídicas, no que tange a estas 

últimas, reacionários defensores dos direitos dos 

trabalhadores entendem que acaba por haver uma 

precarização das garantias trabalhistas, pelo o outro 

lado a ampla maioria defensora das terceirizações 

entendem como meio necessário e fomentador da 

geração de emprego, ante uma maior facilidade de 

contratação, por conta da não exigência de concursos, 

além de uma concretização dos princípios da 

economicidade e eficiência. Como forma salutar de 

combate as ilegalidades e até mesmo no intuito de 

regulamentar tal forma de contratação, emerge da 

Justiça do Trabalho normatizações como súmulas que 

venham a garantir e amparar os trabalhadores que 

muitas vezes se veem desorientados em meio essa 

guerra de informações e debates a cerca do que fazer 

quando forem violados em seus direitos trabalhistas, 

como a quem recorrer, a o se que teria direito, contra 

quem se pode pleitear, dentre outras dúvidas do 

trabalhador. 

O presente trabalho visa à discussão do tema, 

na tensão existente entre a proteção ao trabalhador e 

o interesse público, apontando vantagens e 

desvantagens desse regime de contratação pela 

administração pública, analisa a evolução 

jurisprudencial do tipo de terceirização legal. Após a 

Constituição de 1988, vai expor e ponderar os 

princípios em conflito, tais como a supremacia e a 

indisponibilidade do interesse público, a eficiência, 

legalidade, moralidade, e outros frente ao trabalhador 

e as garantias a ele inerentes, tal qual, a 

responsabilidade subsidiária da administração pública 

frente aos contratos de trabalho não adimplidos pela 

empresa prestadora do serviço, em relação aos 

contratados. 

 

2. CONSIDERAÇÕES ACERCA DO SETOR 

PÚBLICO 
 

O conceito de serviço público foi elaborado e 

disseminado, inicialmente na França. Onde é usado 

para indicar amplamente todas as atividades estatais 

(JUSTEN FILHO, 2005, p. 478). 

No Brasil, contudo, tal acepção é utilizada 

como linguagem leiga. Nesse sentido, é frequente a 

utilização do termo “serviço” ou mesmo “serviço 

público” para designar tudo aquilo que o Estado faz, 

ou, pelo menos, toda atividade administrativa por ele 

desempenhada. Esta concepção ampla abrangeria, 

assim, serviços que, juridicamente, convencionou-se 

denominar como obras públicas, atividades típicas de 

“polícia administrativa” e, até mesmo, a exploração 

estatal de atividade econômica regida 

eminentemente pelo Direito Privado (neste último 

caso, adota-se o rótulo “serviço público industrial, 

comercial ou econômico”) (MELLO, 2010, p. 682).  

 Sobre o tema, alude Odete Medauar 

(2008, p. 313): 

 
A expressão serviço público às vezes vem 

empregada em sentido muito amplo, para abranger 

toda e qualquer atividade realizada pela 

Administração pública, desde uma carimbada num 

requerimento, até o transporte coletivo. [...] No 

sentido amplo da expressão ‘serviço público’ são 

englobadas também as atividades do Poder 
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Judiciário e do Poder Legislativo [...]. Evidente que 

aí a expressão não se reveste de sentido técnico, 

nem tais atividades sujeitam-se aos preceitos 

norteadores da atividade tecnicamente 

caracterizada como serviço público. (grifos da 

autora) 

 

O conceito genericamente aplicado, acaba por 

dificultar a captação de características e do regime 

jurídico aplicado ao tema, a amplitude conceitual gera 

inconsistências e inconveniências, fazendo a doutrina 

propor conceituação mais específica e restrita. 

Eros Grau, defende a ideia de que não se deve 

conceituar e sim criar uma noção,  do que se é serviço 

público, dada as variáveis de tempo e da sociedade que 

em sua dinâmica transforma e se amolda ao que venha a 

ser o tal serviço público. Nessa Linha tem-se: 

 
Serviço Público, assim, na noção que dele podemos 

enunciar é a atividade explícita ou supostamente 

definida pela Constituição como indispensável, em 

determinado momento histórico, à realização e ao 

desenvolvimento da coesão e da interdependência 

social (Duguit) – ou, em outros termos, atividade 

explícita ou supostamente definida pela 

Constituição como serviço existencial 

relativamente à sociedade em um determinado 

momento histórico (Cirne Lima).  

  

Como se pode notar exclui-se do serviço público a 

atuação do Estado como agente econômico em sentido 

estrito, conforme expressão do Art. 173 da Carta Magna 

de 1988. 

Já mais limitador ainda de tal conceito, preleciona 

Celso Antonio Bandeira de Mello (2010, p. 671): 

 
Serviço público é toda atividade de oferecimento 

de utilidade ou de comodidade material destinada 

à satisfação da coletividade em geral, mas fruível 

singularmente pelos administrados, que o Estado 

assume como pertinente a seus deveres e presta 

por si mesmo ou por quem lhe faça as vezes, sob 

regime de Direito Público – portanto, consagrador 

de prerrogativas de supremacia e de restrições 

especiais -, instituído em favor dos interesses 

definidos como públicos no sistema normativo. 

 

Levando-se em consideração a restrição do 

conceito de serviço público, o trabalho visará mostrar na 

maior dimensão possível a ideia de terceirização 

mediante a contratação do Ente ou Órgão Público 

apontando qual o regime jurídico existente e qual a 

limitação para tais contratações.  

 

3. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA 

TERCEIRIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 
 

A partir do Decreto-Lei nº 200/1967, foi 

permitida a contratação de empresas para a 

realização material de tarefas executivas, “de 

interesse direto da administração pública (v.g., o 

serviço de limpeza de prédio público), figura 

designada pela norma, em outras passagens, como 

‘contratação indireta ou contração de serviços’, objeto 

específico desta obra” (AMORIM, 2009, p. 104)”. 

Notadamente a contratação de serviços passou 

a ser adotada, logicamente que pelo nosso direito 

administrativo o que não é permitido não se pode ser 

feito, não havia previsão da contratação direta de 

mão-de-obra e sim da prestação do serviço de 

limpeza dos prédios públicos. 

A posteriori, a Lei n. 5.645, de 10 de dezembro 

de 1970, veio a exemplificar algumas das atividades 

meramente executivas passíveis de terceirização, ao 

dispor que “as atividades relacionadas com transporte, 

conservação, custódia, operação de elevadores, 

limpeza e outras assemelhadas serão, de preferência, 

objeto de execução indireta, mediante contrato” 

(artigo 3º, parágrafo único). 

Como se vê, trata-se de rol exemplificativo, 

mas cuja extensão encontra limites no ponto comum 

que se pode extrair da lei, qual seja, a necessidade de 

que tais atividades digam a atividades de apoio, 

instrumentais, atividades-meio (DELGADO, 2009, p. 

411). 

Atente-se que, em 30 de setembro de 1986, foi 

editado o Enunciado n. 256 do TST, que restringia a 

licitude da terceirização na iniciativa privada às duas 

hipóteses legalmente previstas (trabalho temporário e 

vigilância bancária). Por outro lado, a legislação 

federal incitava a mesma prestação de serviços em 

atividades instrumentais e de apoio administrativo no 

âmbito do Poder Público. Esta diversidade de 

tratamentos entre o Poder Público e o particular 

repercutiu numa diferença de tratamento interno à 

própria Administração Pública, entre os entes com 

personalidade jurídica de Direito Público (regidos pela 

Lei n. 5.645/70), e as empresas estatais exploradoras 

de atividade econômica (regidas pelo Direito do 

Trabalho na forma do art. 173, CF). (AMORIM, 2009, 

p.120) 

O Decreto-Lei nº 2.300/1986 disciplinou as 

licitações e contratações na Administração Pública 

Federal, este em seu artigo nono, inciso dois (Art. 9º, II) 

trazia a expressa previsão de execução indireta de 

obras e serviços. 

A constituição de 88, em seu inciso XXI do art. 

37, trouxe o fundamento para a contratação de 

serviços, ao incluí-los, expressamente, entre os 

contratos dependentes de licitação. “É evidente que o 

intuito do legislador não foi o de inovar – pois tais 

contratos sempre foram celebrados –, mas o de tornar 

expresso que a licitação é obrigatória, inclusive para 

as entidades da Administração indireta” (PIETRO, 

2005, p. 236). 
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Em 21 de Junho de 1993, a fim de dar 

cumprimento ao princípio contido no inciso XXI do 

Art. 37 da CF, publicou-se a lei nº 8.666 – Lei de 

Licitações – instituindo normas sob contratos da 

administração pública, prevendo em seu bojo, 

sobretudo, em seu art. 10, II, a previsão de 

contratação de maneira indireta de serviços.  

No seu artigo 6º, inciso II, a Lei define serviços 

como “toda atividade destinada a obter determinada 

utilidade de interesse para a Administração”, e, a 

seguir, exemplifica as atividades de: “demolição, 

conserto, instalação, montagem, operação, 

conservação, reparação, adaptação, manutenção, 

transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou 

trabalhos técnico-profissionais”. 

Em meio a essa série de acontecimentos como 

a retração do mercado interno, pressões sociais, e o 

advento de legislação federal que flexibilizava as 

relações de trabalho, a jurisprudência, por seu 

Tribunal Superior do Trabalho, editou em Dezembro 

de 1993, a súmula 331, cancelou-se a súmula vigente, 

( nº 256 do TST) passando a ampliar as hipóteses de 

terceirização, sendo incluídas as atividades de 

conservação, limpeza e outras ligadas à atividade-

meio, se reservando da não existência de 

pessoalidade e subordinação direta do tomador.  

Em face das distorções na aplicação da 

legislação federal ensejada pela utilização em massa 

do instituto da terceirização de serviços para camuflar 

verdadeira intermediação de mão de obra, foi posto 

na ordem jurídica nacional o Decreto n. 2.271/97, que 

traz óbices ao desvirtuamento da contratação de 

serviços pela Administração Pública (CARELLI, 2003, 

p. 117). 

Percebia-se a tentativa de burlar o sistema 

jurídico, causando prejudicialidade às garantias dos 

trabalhadores, ensejando novas medidas para 

controlar tal prática desejável pela administração 

pública, mas que é vista temerosamente por parte dos 

trabalhadores. 

 

3. INSTITUTO DA TERCEIRIZAÇÃO E A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
 

3.1  Conceito de terceirização  

 

Vários são os nomes utilizados para denominar 

a contratação de terceiros pela empresa para 

prestação de serviços ligados a sua atividade-meio. 

Fala-se em terceirização, subcontratação, 

terciarização, filialização, reconcentração, 

desverticalização, exteriorização do emprego, 

focalização, parceria, etc. (MARTINS, 2010, p. 190). 

Tem-se a noção de que o termo, deriva da 

palavra latina tertius, que significaria um terceiro 

estranho à relação, daí por que se tira que o contrato 

é realizado pela tomadora do serviço com a 

prestadora, estando o funcionário que é o real 

executor da prestação do serviço, um ser alheio, tal 

entendimento rebatido por alguns doutrinadores tal 

qual Vólia Bomfim Cassar, que acredita existir uma 

relação trilateral entre a empresa tomadora, a 

prestadora e o trabalhador que executa o serviço. 

 
Na terceirização o vínculo empregatício se forma 

com o empregador aparente (prestadora de 

serviços), desde que regular, isto é, nos casos 

previstos em lei ou naqueles em que os requisitos 

formadores da relação de emprego entre o 

tomador e o trabalhador não estiverem presentes. 

Caso contrário, de acordo com a regra trabalhista 

(princípio da ajenidad), o vínculo de emprego será 

sempre com seu real empregador, ou seja, com o 

tomador (salvo quando o tomador for ente da 

Administração Pública – art. 37, II da CRFB) 

(CASSAR, 2009, p. 387). 

 

Como conceito de terceirização, segundo 

Maurício Godinho (apud CASSAR, 2009, p. 387), 

terceirização é o fenômeno pelo qual se dissocia a 

relação econômica de trabalho da relação 

justrabalhista que lhe seria correspondente. É o 

mecanismo jurídico que permite a um sujeito de 

direito, tomar serviços no mercado de trabalho sem 

responder, diretamente pela relação empregatícia 

estabelecida com o respectivo trabalhador. 

É a relação em que se coloca uma 

intermediadora entre o trabalhador e a 

empresa/Ente/Órgão em que será prestado o serviço, 

sendo que haverão dois contratos, onde um é 

trabalhista entre a prestadora e o trabalhador e uma 

relação jurídica de parceria entre a tomadora de 

serviços e a intermediária. 

Como já aludido preteritamente no contexto 

histórico das terceirizações, a globalização, a crise na 

economia mundial, o mercado interno fragilizado, 

exigindo-se uma maior produtividade a menores 

custos para garantir competitividade de mercado, os 

empresários e inclusive a própria Administração 

Pública viu neste meio de contratação uma 

oportunidade de amenizar seus gastos, aumento de 

lucros, reinvestimentos no próprio negócio, passando 

a ser tido com bons olhos essa relação triangular. 

 

3.2 Terceirização regular e irregular 
 

Após uma compreensão de tal instituto, faz-se 

importante saber qual tipo de terceirização vigente 

em nosso ordenamento jurídico, bem como as 

irregularidades que devem ser afastadas pela 

apreciação do judiciário nos inúmeros conflitos que 

chegam as Varas do Trabalho, salientando-se que a 

ausência de normatização do legislador nesse sentido, 
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levou o enunciado nº 331 do TST a ter caráter 

normativo geral e não simplesmente ser 

uniformização da jurisprudência, que em verdade 

seria seu objetivo real.  

Entende-se por lícita, a terceirização prevista 

na súmula 331 do TST, que assim considera válida 

toda a contratação que se encontre em seus termos: 

    
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 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). (Revisão do Enunciado nº 256 - TST).  

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 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). (Alterado pela 

Res. 96/2000, DJ 18.09.2000). 

 

3.2.1 Atividade meio X Atividade fim 
 

A grande discussão em volta da súmula 331 do 

TST, é a relação entre a atividade meio e atividade 

fim da tomadora de serviços, sabe-se por exemplo 

que a atividade fim de uma escola é a educação, o 

ensino, portanto, não se pode destinar recursos à 

contratação de professores de uma empresa 

interposta, ou seja, a contratação mediante 

terceirizada de professores. Nesse caso o que pode ser 

feito é a utilização de recursos de maneira direta 

(concursos, no caso da Administração Pública) para a 

contratação de professores. 

Portanto, conforme se depreende do exemplo 

ora citado, servindo este de parâmetro às outras 

esferas, em havendo como única hipótese da 

contratação de terceirizadas em caso de atividades 

apoio, assim sendo consideradas, aquelas atividades 

que são de mera conservação ou mantença do 

ambiente onde se executam atividades-fim, como o 

caso de na escola do exemplo, a contratação de 

empresa interposta para a prestação de serviços de 

limpeza, segurança, entre outros, sempre ressaltando 

a inexistência de pessoalidade e subordinação direta 

do tomador com o trabalhador contratado. 

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 (2005, p.136-137) entende que a terceirização 

não deva se restringir à atividade-meio da empresa, 

devendo ser observado sim a inexistência de 

ilicitudes. Para o autor, “ainda que os serviços 

terceirizados coincidam com as necessidades 

permanentes da empresa tomadora, não há que se 

falar na formação do vínculo com esta quando 

inexista subordinação” (MARTINS, 2005, p.142). 

 

4. RESPONSABILIDADE DA ADMINIS-

TRAÇÃO PÚBLICA NA TERCEIRIZAÇÃO  
 

A relevância do tema passa primordialmente 

pela Lei nº 8.666/93, que persistiu com um impasse 

sobre a responsabilidade da Administração Pública 

frente aos contratos de trabalho não adimplidos pela 

contratada.   

Acontece que o art. 71 da referida Lei, assim 

edita: 

 
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.  

§ 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. 

  

Existia um conflito entre o § 1º do Art. 71 e o 

que enuncia o inciso IV, da Súmula 331 do TST, 

convergindo a jurisprudência no sentido de afrontar a 

norma da Lei de Licitações, entendendo haver a 

responsabilização pelas verbas trabalhistas que não 

foram adimplidas pelas contratadas, o que acabou por 

ensejar críticas por parte da doutrina que rejeitavam 

as fundamentações dos julgados de que sempre havia 

culpa in vigilando na fiscalização dos contratos de 

trabalho, autorizando então a responsabilização da 

Administração Pública contra legem a pagar as verbas 

em caráter subsidiário. 

Sabe-se também que a culpa da Administração 

pode ser, ainda, in eligendo, caso em que na própria 



Revista Jurídica Justa Pena –  ISSN 2179-9199 

Revista Jurídica Justa Pena Vol. 2, N.1 (2013): 33-40 38 

 

licitação já falhou o ente público em verificar a 

solvabilidade da empresa, a possibilidade de a 

contratada honrar seus compromissos. 

Para solucionar tal impasse a questão foi 

levada ao Supremo, com a Ação Declaratória de 

Constitucionalidade nº 16, de autoria do Governador 

do Distrito Federal. A ação foi julgada em 24 de 

Novembro de 2010, quando o plenário Declarou a 

Constitucionalidade do Art. 71, § 1º, da Lei nº 

8.666/93. No mérito o STF entendeu 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.  

Lecionando então a Suprema Corte, que só 

caberia a responsabilização subjetiva da 

Administração Pública, em caso de se haver culpa, 

sendo necessária sua comprovação, vendando a 

possibilidade de Responsabilidade Objetiva por 

simples inadimplência dos pagamentos da prestadora 

de serviços  

O entendimento então vigente, caiu por terra, 

passou-se a adotar a teoria da Responsabilidade 

Subjetiva, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, 

frise-se que de efeito vinculante, forçou o Tribunal 

Superior do Trabalho a alterar a sua jurisprudência. 

Vindo a modificar a Súmula 331, acrescentando um 

inciso, que passou a abordar a matéria: 

 
V - Os entes integrantes da Administração Pública 

direta e indireta respondem subsidiariamente, nas 

mesmas condições do item IV, caso evidenciada a 

sua conduta culposa no cumprimento das 

obrigações da Lei 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. 

 

Percebeu-se a partir de então uma busca 

formal de conciliar a proteção ao trabalhador com os 

princípios da Administração Pública, não 

abandonando os trabalhadores, mas viabilizando uma 

maior segurança e proteção fiscal do Estado. 

Colacionou-se ainda o seguinte voto na sessão 

que julgou a ADCnº 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 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, mediante 

prestadores de serviços, 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. (ADC-16) 

 

Demonstrando a clara tendência do STF em 

considerar a responsabilidade subjetiva, ponderando a 

lógica literal do art. 71, § 1º, não considerando a 

irresponsabilidade pura e simples da Administração 

Pública. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A terceirização é um assunto que está na moda. 

É um fenômeno mundial e irreversível. No entanto, 

embora seja muito importante, o Brasil ainda não 

possui uma lei sobre terceirização, embora existam 

quatro projetos de lei tramitando no Congresso 

Nacional com as regras sobre terceirização. 

A terceirização também é chamada de 

intermediação de mão de obra, ou contratação de 

trabalhador por interposta pessoa. 

Existe uma relação trilateral entre o 

empregado, o empregador aparente (empresa 

prestadora de serviço) e o empregador real (empresa 

tomadora). 

Na terceirização, o vínculo empregatício se 

forma com o empregador aparente (prestadora de 

serviços), desde que regular, ou seja, nos casos 
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previstos em lei ou naqueles em que os requisitos 

formadores da relação de emprego entre o tomador e 

o trabalhador não estiverem presentes. 

Caso contrário, o vinculo de emprego será 

sempre com seu real empregador, ou seja, com o 

tomador, exceto quando o tomador for ente da 

Administração Pública. 

Embora a CLT sempre tenha tido um 

pensamento avançado em relação às demais 

legislações, desde o seu texto originário, ela 

estabeleceu uma única hipótese de 

subcontratação de mão de obra, que ocorre no 

caso da subempreitada prevista em seu art. 455.  

Devendo ser entendida como aquela que 

permite a subcontratação de operários pelo 

empreiteiro principal, dono do empreendimento. O 

subempreiteiro contrata os operários e os coloca à 

disposição de um empresário, de quem recebe 

ordens. A responsabilidade é subsidiária. 

Há a responsabilidade subsidiária do 

tomador. Então, não pagando o devedor principal, 

que é a empresa prestadora do serviço, paga o 

devedor secundário, que é a empresa tomadora 

dos serviços. 

O tomador dos serviços somente responderá 

se o prestador dos serviços não pagar a dívida 

trabalhista ou se o seu patrimônio for insuficiente 

para o pagamento do débito. 

Existe a responsabilidade subsidiária em 

relação ao tomador, decorrentes das culpas in 

eligendo (por ter escolhido uma empresa inidônea 

financeiramente) e in vigilando (por não fiscalizar 

o cumprimento das obrigações trabalhistas).  

Ou seja, o tomador tem que contratar bem, 

assim como vigiar se a empresa está cumprindo 

com as obrigações trabalhistas. 

Uma das formas de fiscalizar é cobrar da 

empresa prestadora de serviços os comprovantes 

de recolhimento de FGTS, por exemplo.  

Mas para serem cobrados os direitos 

trabalhistas da empresa tomadora é preciso sua 

inclusão no polo passivo da ação, até mesmo 

porque num processo quem não foi parte na fase 

de conhecimento não pode ser na fase de 

execução. 

Destarte, este mesmo entendimento deve 

ser aplicado também nas hipóteses de 

terceirização onde a Administração Pública é a 

tomadora de serviços, haja vista que esta pode ser 

condenada subsidiariamente se for comprovada 

culpa na fiscalização. 

Se ficar caracterizado que houve falha da 

Administração Pública na fiscalização do contrato, 

esta poderá ser responsabilizada subsidiariamente.  
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