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RESUMO 

 

Este estudo trata dos reflexos da terceirização dos serviços da Administração Pública brasileira, 

mostrando o objetivo de criação desse instituto e como, na prática, ele tem sido utilizado. Em 

seu primeiro capítulo, apresenta o conceito de terceirização do ponto de vista do Direito do 

Trabalho e do Direito Administrativo, bem como mostra os efeitos de seu uso abusivo. Já, em 

seu segundo capítulo, mostra a trajetória normativa da terceirização na Administração Pública, 

tanto em relação ao direito privado quanto ao direito público, esclarecendo como se deu a am-

pliação desse fenômeno normativamente. Seu terceiro capítulo apresenta as violações legais e 

constitucionais causadas pela terceirização de atividades-fim da Administração Pública, permi-

tida hoje pelo Decreto nº 9.507/2018. O objetivo desse estudo foi mostrar que existem riscos 

negativos na ampliação da terceirização para qualquer atividade do setor público, principal-

mente, porque, na prática, esse instituto tem sido usado de forma abusiva, desvirtuando o ver-

dadeiro objetivo de sua criação. Esperou-se também demonstrar a ilegalidade e a inconstituci-

onalidade do Decreto nº 9.507/2018. Este estudo foi inspirado nos estudos de Gabriela Neves 

Delgado e Helder Santos Amorim, apresentando também a visão de outros doutrinadores.  

 

Palavras-chave: Administração, Administração Pública, atividades-meio, atividade-meio, 

atividades-fim, atividade-fim, Decreto nº 9.507/2018, Direito Administrativo, Direito do 

Trabalho, execução indireta, prestação de serviço, prestadora de serviço, serviço terceirizado, 

terceirização, tomadora de serviço.  

 

 



 

ABSTRACT 

This study deals with the consequences of the outsourcing of the services of the Brazilian Public 

Administration, showing the objective of creating this institute and how it has been used in 

practice. In the first chapter, it presentes the concept of outsourcing from the point of view of 

Labour Law and Administrative Law, as well as show the effects os its abusive use. In the 

second chapter, the study shows the normative trajectory of outsourcing in te Public Adminis-

tration, in relation to private law and public law, clarifying how the phenomenon has been ex-

panded normatively. The third chapter presents the legal and constitucional violations caused 

by the outsourcing of final activities of the Public Administration, allowed today by Decree nº 

9.507/2018. The objective of this study was to show that there are negative risks in the expan-

sion of outsourcing to all the activities os the public sector, because, in practice, this institute 

has been used in na abusive way, distorting the true objective of its creation. This study tried to 

demonstrate the illegality and unconstitutionality of the Decree nº 9.507/2018. It was inspired 

by Gabriela Neves Delgado’s research and Helder Santos Amorim’s research, also showing the 

visiono of the others legal scholars.  

  
Keywords: Administration, Administration Public, Administrative Law, Decree nº 9.507/2018, 
final activities, indirectly execution, intermediate activities, Labour Law, outsourcing, 
outsourced service, service contract, service provider.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A terceirização é exibida à sociedade como um meio do Estado obter mais eficiência 

nas prestações de seus serviços, uma vez que possibilita que a Administração Pública se 

concentre em suas atividades principais (MOUSINHO, 2014). Todavia, o uso desmedido desse 

instituto pelo Poder Público, além de resultar na precarização de direitos trabalhistas, conforme 

ocorre na iniciativa privada, também agrega repercussões institucionais próprias do setor estatal 

(AMORIM, 2009, p. 75).  

 Como a execução indireta de serviços tem se espalhado por diversas atividades estatais 

e a tendência é expandir ainda mais após a permissão, dada pelo Decreto nº 9.507/2019, da 

terceirização em todas as atividades de toda a Administração Pública federal, com apenas 

algumas ressalvas, esse estudo pretende apresentar as consequências desse fenômeno, como se 

deu, normativamente, sua ampliação e as violações constitucionais decorrentes de seu uso 

abusivo e de sua expansão para as atividades-fim do Estado.    

 Em seu primeiro capítulo, abordará conceitos de terceirização do ponto de vista do 

Direito do Trabalho, pois esse instituto é mais explorado por essa área, e do Direito 

Administrativo, por se tratar de seu uso no âmbito da Administração Pública, agregando as 

noções de atividade-meio e atividade-fim. Além disso, apresentará as consequências de seu uso 

indiscriminado, como a precarização de direitos trabalhistas, a corrupção e o prejuízo ao erário, 

que resultam em violações constitucionais.  

 Já o segundo capítulo trará uma evolução jurídica-normativa da terceirização na 

Administração Pública, tanto em relação ao direito público quanto ao privado, desde o início 

da regulamentação, pelo Decreto-Lei nº 200/1967 até o Decreto nº 9.507/2017. A narrativa 

apresentará como se deu, normativamente, a expansão da terceirização lícita, mostrando a 

influência do direito privado no direito público e assim também o contrário, na tentativa de mais 

isonomia formal dentro da própria Administração Pública.   

 Esse capítulo também analisará a mudança de entendimento do Tribunal Superior do 

Trabalho em relação a questão, evidenciando um embate entre os Poderes Judiciário e 

Legislativo, e finalizará com a expansão das atividades terceirizáveis dada pelas Leis da 

Reforma Trabalhista (Leis nº 13.429/2017 e 13.467/2017) à Administração Pública regida pelo 

direito privado e pelo Decreto nº 9.507/2018 à toda Administração Pública.    
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 O terceiro capítulo aprofunda nas violações constitucionais causadas por essa expansão, 

bem como pelo uso desmedido da terceirização. Primeiramente, evidencia as contradições do 

Decreto nº 9.507/2018 em relação à Lei nº 8.666/1993, Lei de Licitações, a invasão de 

competência do Poder Executivo ao editar esse Decreto e violação ao princípio constitucional 

da organização funcional da Administração Pública, o que causa uma instabilidade na estrutura 

estatal.  

 Posteriormente, apresentará as demais inconstitucionalidades desse decreto, como 

violações aos princípios previstos na Constituição da República Federativa do Brasil 

(CRFB/1988), dentre eles, os norteadores da Administração Pública, dispostos seu art. 37, e aos 

fundamentos do Estado Democrático de Direito, previstos no art. 1º, apontando, ao final, 

algumas soluções doutrinárias. 
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2. CAPÍTULO 01 

 

Terceirização na Administração Pública: conceito, características e repercussões 

  

 A Administração Pública, há muitos anos, celebra contratos com entidades privadas a 

fim de atender suas necessidades internas em relação a obras, bens e prestações de serviços 

(FURTADO, 2013, p. 263). Nos últimos anos, a contratação de serviços, que se passou a 

denominar terceirização, espalhou-se em diversas atividades do Estado, tornando-se fenômeno 

merecedor de estudo, devido a suas repercussões normativas e constitucionais. No presente 

capítulo, serão apresentados conceitos e interpretações desse instituto.  

 A terceirização é conceituada de maneiras diversas por trabalhistas e administrativistas. 

No plano do Direito Administrativo, a terceirização se apresenta atrelada à Administração 

Pública, figurando o Estado como tomador de serviços. Portanto, o fenômeno é tratado na 

perspectiva do interesse do Estado. Já no Direito do Trabalho, que regula a terceirização no 

âmbito da iniciativa privada, o fenômeno é tratado na perspectiva dos seus efeitos sobre os 

direitos dos trabalhadores. Daí a importância da abordagem dos conceitos de terceirização 

dispostos em ambos ramos do Direito.  

 No âmbito do Direito Administrativo, segundo Lucas Rocha Furtado, a execução 

indireta pelo Estado de suas necessidades ocorre por meio da “celebração de contratos 

administrativos com empresas privadas que fornecerão a mão de obra, os bens, os serviços e as 

obras necessárias à realização do fim que se busca” (FURTADO, 2013, p. 267). Segundo o autor, 

qualifica-se como terceirização a execução indireta que envolve o fornecimento de serviços 

para realização de tarefas internas da Administração Pública, conceituando-se como a 

“transferência de atividades administrativas a terceiros” (FURTADO, 2013, p. 267).   

Observa-se que, para Furtado, a terceirização ocorre quando há transferência de tarefas 

administrativas “nas próprias unidades” da Administração Pública (FURTADO, 2013, p. 267), 

o que corresponde, na doutrina trabalhista, a uma espécie de terceirização interna, foco da 

presente pesquisa. A terceirização interna é considerada, por Andrea Dourado Costa e Ana 

Virgínea Moreira Gomes, como aquela à qual ocorre quando o serviço contratado se realiza por 

meio dos empregados terceirizados, dentro do ambiente da tomadora de serviços, ou seja, no 

caso do ente público, no interior da própria Administração Pública1 (COSTA; GOMES, 2016, 

                                                 
1 De acordo com Andrea Dourado Costa e Ana Virgínea Moreira Gomes existe a terceirização externa, chamada 
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p. 118).   

 Por sua vez, José dos Santos Carvalho Filho afirma que a terceirização na Administração 

Pública acontece quando o Estado delega a terceiros suas atividades-meio, “contratando 

diretamente com a sociedade empresária, a qual os empregados pertencem”, a exemplo dos 

serviços de limpeza e vigilância (CARVALHO FILHO, 2013, p. 186). 

 Com isso, Carvalho Filho vai ao encontro da posição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, 

que também conceitua a Terceirização como “a contratação, por determinada empresa (tomador 

de serviço), do trabalho de terceiros para o desempenho de atividade-meio” (DI PIETRO, 2014, 

p. 361). Segundo a autora, a terceirização na Administração Pública ocorre quando o Estado 

contrata terceiros “para a execução de tarefas que ela mesma pode executar” (DI PIETRO, 2014, 

p. 361). 

 Como se percebe, Di Pietro e Carvalho Filho trazem uma especificação peculiar em seus 

conceitos: ambos mencionam que o objetivo da execução indireta ou terceirização será sempre 

uma atividade-meio. 

As noções de atividade-fim e atividade-meio já eram reconhecidas antes de sua previsão 

expressa pela Súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho, “TST”, de 1993, que negou 

validade à terceirização praticada na atividade-fim das empresas e entidades privadas. Essa 

discussão sobre os limites legais da terceirização já era comum desde a década de 1980, 

inclusive na análise da terceirização no âmbito da Administração Pública, à luz do Decreto nº 

200/1997 e da Lei nº 5.645/1970, que dispunham sobre a contratação de serviços na 

Administração Pública Federal (DELGADO; AMORIM; 2014, p. 49 e 50). 

                                                 
de outsourcing ou descentralização externa, que ocorre fora da empresa tomadora de serviço; e a terceirização 
interna, chamada de típica ou descentralização interna, que ocorre dentro da empresa. Ambas, apesar das diferenças, 
nasceram com o objetivo de aumentar a competitividade e a produtividade e reduzir os custos. O outsourcing 
ocorre quando o serviço especializado, contratado pela tomadora de serviço, é executado dentro do ambiente da 
prestadora de serviço. Esse instituto ocorre na iniciativa privada e reflete grandes problemas nas relações 
trabalhistas, como a desigualdade de remuneração entre os contratados diretamente pela tomadora e os 
terceirizados. Já, quando o serviço contratado se realiza, por meio dos empregados terceirizados, dentro do 
ambiente da tomadora de serviços, denomina-se terceirização típica ou interna terceirizados (COSTA; GOMES, 
2016, p. 117 e 118). Esse modelo de terceirização é o utilizado pela Administração Pública no Brasil, conforme 
visto na doutrina de Lucas Rocha Furtado, apresentada no início do estudo (FURTADO, 2013, p. 267). Desse 
modo, os serviços terceirizados serão executados dentro da própria Administração Pública (COSTA; GOMES, 
2016, p. 117 e 118). Essa diferenciação também é dada por Gabriela Neves Delgado e Helder Santos Amorim. 
Segundo eles, na terceirização externa, chamada de “terceirização de atividades”, a tomadora de serviços 
descentraliza as atividades para empresas periféricas, que serão responsáveis pela “dinâmica produtiva” da tarefa 
descentralizada como “empresas autônomas” 1  Quanto à terceirização interna, apontada pelos autores como 
“terceirização de serviços”, os trabalhadores terceirizados são incorporados na “planta empresarial”. Dessa forma, 
continua, a tomadora de serviços, responsável pela produção (DELGADO; AMORIM, 2014, p. 58).  
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A limitação da terceirização apenas para atividade-meio foi prevista, pela primeira vez, 

de forma implícita, na Lei nº 5.645/1970, em seu artigo 3º, parágrafo único, que trata sobre os 

objetos da terceirização, com o uso do termo “outras assemelhadas”, logo após mencionar um 

rol exemplificativo de atividades consideradas acessórias. Esse rol do art. 3º, parágrafo único, 

da Lei nº 5.645/1970, por ser exemplificativo, tornou incerta a linha entre os serviços 

considerados atividade-fim e os definidos como atividade-meio, restando dúvidas sobre a 

natureza das atividades as quais se pretendia terceirizar. 

As tentativas para uma definição uniforme dos serviços abrangidos pela atividade-fim 

ou pela atividade-meio se acentuaram, na doutrina e na jurisprudência, após a edição da Súmula 

nº 331 do TST, em 1993, que proibiu, expressamente, no âmbito do direito privado, a 

terceirização de atividades que não fossem consideradas atividades-meio 2  (DELGADO; 

AMORIM, 2014, p. 49).   

 Maurício Godinho Delgado conceitua as atividades-meio como “funções e tarefas 

empresariais e laborais que não se ajustam ao núcleo da dinâmica empresarial do tomador de 

serviços, nem compõem a essência dessa dinâmica ou contribuem para a definição de seu 

posicionamento no contexto empresarial e econômico mais amplo”. Para o autor, são atividades 

“periféricas” ou “instrumentais” (DELGADO, 2011, p. 438). Os exemplos trazidos pela 

doutrina são os de serviços de limpeza, vigilância, transporte, segurança, alimentação e 

conservação3.  

 Já as atividades-fim são conceituadas por Delgado como “funções e tarefas empresariais 

e laborais que se ajustam ao núcleo da dinâmica empresarial do tomador de serviços, compondo 

a essência dessa dinâmica e contribuindo inclusive para a definição de seu posicionamento e 

classificação no contexto empresarial e econômico”. São, portanto, atividades nucleares e 

essenciais para a dinâmica empresarial (DELGADO, 2011, p. 438). A doutrina apresenta como 

exemplo os serviços de supervisão, organização, venda, logística, gerência e inspeção de 

qualidade (AMORIM, 2009, p. 36)4.  

No campo do Direito Administrativo, Celso Antônio Bandeira de Mello identifica a 

                                                 
2 O inciso III da Súmula 331 do TST de 1993 dispunha que “não forma vínculo de emprego com o tomador a 
contratação de serviços de vigilância e de conservação e limpeza, bem como a de serviço especializado ligados à 
atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta”.  
3 Os exemplos mencionados são citados por José dos Santos Carvalho Filho (CARVALO FILHO, 2014, p. 186) e 
Helder Santos Amorim (AMORIM, 2009, p. 36).  
4 Para Alice Monteiro Barros, atividades-fim são aquelas que refletem a produção principal da empresa, a qual 
atinge o impacto social-econômico esperado por ela (BARROS, 2010, p. 452) 
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terceirização na Administração Pública como a transferência para o particular de tarefas 

realizadas até então pelo Estado, por meio de concessão, permissão, delegação, contrato 

administrativo de obras, de prestação de serviços, entre outros. Diante de tantos meios, segundo 

o autor, é necessária “a identificação de um regime jurídico incidente sobre a espécie cogitada” 

(BANDEIRA DE MELLO, 2010, p. 224). 

Para Bandeira de Mello, portanto, terceirização e desestatização são institutos que não 

se diferenciam. Segundo Amorim, esse uso indiferenciado é comum na doutrina 

administrativista, uma vez que por vezes o termo é usado como sinônimo ou espécie do gênero 

desestatização5 e privatização6 (AMORIM, 2009, p. 91 e 92), conforme ressalta:   

(...) Não é tarefa fácil apreender, da doutrina do Direito Administrativo, a precisa acepção em 
que o termo 'terceirização' é tomado em cada momento e em cada contexto, dada a largueza 
semântica com que é utilizado. 
Nesta doutrina, o termo é utilizado para designar desde típicas concessões de serviços públicos 
a formas genéricas de parcerias entre os setores público e privado (a exemplo da figura da 
parceria público-privado instituída pela Lei n. 11.079/2004), ou mesmo para designar 
contratações outras que, embora formalmente veiculadas por um típico contrato de prestação de 
serviços, não tem por objeto atividades materiais de apoio administrativo (AMORIM, 2009, p. 
91 e 92). 

 

 Todavia, para o autor, “desestatização” e “terceirização” não se confundem. A 

terceirização é um instituo jurídico cujo foco é a “execução, pela iniciativa privada, de tarefas 

localizadas na intimidade da administração pública”. Ou seja, ela objetiva o auxílio pela 

iniciativa privada em atividades internas dos entes e órgãos do Estado, de forma a ajudá-los a 

priorizar suas atividades centrais e essenciais (AMORIM, 2009, p. 98).          

 Já a desestatização, para Amorim, consiste em um processo de  “remodulação da atuação 

do Estado no processo econômico”, instituindo um limite entre o domínio do Estado sobre o 

serviço público, executado sob regime de Direito Público, e o “domínio privado sobre a 

                                                 
5 Lucas Rocha Furtado, conceitua a desestatização como uma “simples alienação de ativos (privatização) e as 
concessões e permissões de serviços públicos” (FURTADO, 2013, p. 180). Já José dos Santos Carvalho Filho 
acentua as formas de desestatização de forma mais ampla: “ a) alienação de participação societária, inclusive de 
controle acionário; b) abertura de capital; c) aumento de capital, com o Estado renunciando aos direitos de 
subscrição ou cedendo-os, total ou parcialmente; d) alienação, arrendamento, locação, comodato ou cessão de bens 
e instalações; e) dissolução de sociedades ou desativação parcial de seus empreendimentos, sendo alienados os 
seus ativos; f) concessão, permissão ou autorização de serviços públicos; g) aforamento, remição de foro, permuta, 
cessão, concessão de direito real de uso resolúvel e alienação mediante venda de bens imóveis de domínio da 
União” (CARVALHO FILHO, 2014, p. 357).    
6 José dos Santos Carvalho Filho distingue “privatização” de “desestatização”. Para ele, desestatização é “retirar o 
Estado de certo setor de atividades”, enquanto “privatizar” é “tornar algo privado”. Vale dizer que, segundo este 
autor, não se privatiza atividades, pois as atividades continuam sendo caracterizadas como serviços públicos, mas 
sim, da execução da atividade ou serviço (CARVALHO FILHO, 2014, p. 357). Assim, para que não se confunda 
com terceirização, deve-se também analisar outros aspectos e outras visões apresentadas no presente estudo. 
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atividade econômica em sentido estrito”, executado sob o regime de Direito Privado 7 

(AMORIM, 2009, p. 92).  

 Em outras palavras, Helder Amorim define a desestatização, com base na Lei nº 

9.491/1997, como uma espécie de rearranjo da atuação estatal sobre determinada atividade 

econômica, de forma a transferir sua execução integral à iniciativa privada, por meio da 

descentralização por colaboração8, da privatização9 ou alienação de seus direitos sobre seus 

bens móveis ou imóveis (AMORIM, 2009, p. 95).   

 A desestatização de serviços se diferencia da terceirização, segundo o autor, porque nela 

ocorre a transferência da gestão da atividade à iniciativa privada em sua integralidade, ou seja, 

o serviço é transferido de maneira integral, em todas as suas fases constitutivas (AMORIM, 

2009, p. 96 e 97), conforme menciona: “denomina-se este mecanismo desestatização “de” 

serviço público, na medida em que tem por objetivo um serviço público considerado na 

integralidade de suas operações constitutivas” (AMORIM, 2009, p. 97) 

Já a terceirização, diferentemente da desestatização, diz o autor, não promove a 

transferência da integralidade de um serviço à iniciativa privada, mas apenas parcelas de 

responsabilidade da execução material sobre uma determinada tarefa administrativa (AMORIM, 

2009, p. 97). Essa é a razão pela qual, segundo o autor, “a terceirização não é instrumento nem 

manifestação do instituto da desestatização, dela diferindo qualitativamente” (AMORIM, 2009, 

p. 100).  

 No plano do Direito do Trabalho, Maurício Godinho Delgado caracteriza Terceirização 

como um fenômeno que insere o trabalhador no processo produtivo da tomadora de serviço, 

                                                 
7  Segundo Helder Amorim, “atividade econômica em sentido estrito” é a disposta pelo artigo 170, IV, da 
Constituição Federal (AMORIM, 2009, p. 84), o qual dispõe sobre o Princípio da Livre Concorrência, que deve 
ser assegurado constitucionalmente pela ordem econômica. Ou seja, é a atividade econômica prestada sob o regime 
de Direito Privado. Além do mais, segundo ele, essa é uma espécie do gênero “atividade econômica”, que possui 
outra espécie denominada “serviço público”, o qual se traduz na atividade econômica atribuída ao Estado para sua 
execução em regime de Direito Público (AMORM, 2009, p. 84). 
8 A descentralização por colaboração ocorre por meio do contrato de concessão ou permissão. Sua consequência é 
a transferência da gestão operacional e da execução material dos “serviços públicos propriamente ditos” - já 
explicados como atividade constitucionalmente atribuída ao Estado sempre sob o regime de Direito Público 
(AMORIM, 2009, p. 84) – à iniciativa privada (AMORIM, 2009, p. 95). Nessas situações, há a transferência de 
responsabilidade pela “gestão operacional” e pela “execução material”, mas não pela “gestão estratégica ou direção” 
(AMORIM, 2009, p. 96).  
9  No caso da privatização, ocorre “cessação da intervenção estatal” sobre determinada atividade. Assim, há a 
“devolução à inciativa privada da exploração de uma atividade econômica cuja titularidade já lhe é atribuída 
prioritariamente pela Constituição” (AMORIM, 2009, p. 95 e 96). Ou seja, nesse caso, a titularidade da atividade 
econômica já é garantia à iniciativa privada pela Constituição Federal, todavia, antes da desestatização, ocorreu, 
por algum motivo não relevante por ora, na atividade em questão, a intervenção estatal, quando passou a ser 
executada pelo Estado. Assim, com a desestatização, ocorre a devolução dessa execução à iniciativa privada.  
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sem que se crie “laços justrabalhistas” entre eles. Dessa forma, segundo Godinho Delgado, há 

uma “relação trilateral” composta por obreiro; empresa terceirizante, a qual estabelece vínculo 

jurídico-trabalhista com o primeiro, e empresa tomadora de serviços (DELGADO, 2011, p. 426). 

 De maneira mais simplificada, mas não divergente, Amauri Mascaro Nascimento 

compreende a terceirização como uma transferência de atividade econômica de quem 

“originalmente exercitaria” para outra pessoa física ou jurídica (NASCIMENTO, 2011, p. 632). 

É a mesma perspectiva de Alice Monteiro de Barros, que conceitua o instituto como uma 

transferência de atividades secundárias de uma empresa para outra, a fim de que a primeira 

possa se ater à sua atividade principal (BARROS, 2010, p 452).    

 Diante dos conceitos abordados, é possível concluir que a doutrina considerou, à época 

de suas publicações, terceirização como um instrumento, utilizado também pela Administração 

Pública, para transferir a uma terceira empresa, prestadora de serviços, atividades consideradas 

acessórias, com o objetivo de focar em suas tarefas principais.  

 Ileana Neiva Mousinho afirma que a terceirização tem sido exibida à sociedade como 

um meio do Estado obter mais eficiência na prestação de seus serviços, pois concentraria seus 

esforços em suas atividades centrais. Além do mais, segundo ela, como os serviços são passados 

para empresas mais especializadas do que o Estado no exercício das determinadas atividades 

terceirizadas, as contratadas produziriam “um serviço muito melhor” em relação a essas 

atividades do que a Administração Pública (MOUSINHO, 2014).      

 No entanto, conforme a doutrina, como se verá a seguir, o uso indiscriminado e sem 

critérios rígidos da terceirização, tanto no âmbito público quanto no privado, pode resultar em 

precarização de direitos trabalhistas e em violação de normas constitucionais, como, por 

exemplo, no âmbito público, o desrespeito à exigência constitucional do concurso público, 

previsto no art. 37, II, da Constituição Federal, e aos princípios previstos no caput do mesmo 

artigo, sejam eles o princípio da impessoalidade e o da moralidade.  

 Segundo a doutrina de Andrea Dourado Costa e Ana Virgínea Moreira Gomes, a 

terceirização indiscriminada torna possível a “dissimulação” da relação de emprego, a 

banalização da necessidade do concurso público e a manobra política dos postos de trabalho 

terceirizado (COSTA; GOMES, 2016, p. 116):  

O exame da terceirização no Brasil sugere que essa foi desvirtuada de seu sentido original – 
empresas que não têm condições de realizar todo o serviço e precisam contratar prestadores de 
serviços especializadas em certas atividades – no sentido de se tornar uma prática que possibilita 
a dissimulação de uma relação de emprego e, no serviço público, de contornar a necessidade do 
concurso público e instrumentalizar politicamente os postos de serviços terceirizados. Ou seja, 
ao invés de criar instrumentos em prol da eficiência, introduzindo um ambiente de trabalho 
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seguro, a terceirização foi se caracterizando cada vez mais pela ausência da proteção e fragilidade 
das relações de trabalho, em que o trabalhador terceirizado é facilmente descartado e, mesmo no 
curso de sua relação de emprego, tem seus direitos violados (COSTA; GOMES, 2016, p. 116). 

  

 Tratando da precarização do empregado terceirizado, Leomar Daroncho afirma que, em 

relação aos empregados contratados diretamente pela tomadora de serviços, os terceirizados 

trabalham mais, recebem menos (cerca de 25% menos), vivem uma maior rotatividade (cerca 

de 2,6 anos a menos de permanência no emprego), possuem menos segurança no trabalho (“80% 

das mortes no setor elétrico”), recebem menos benefícios indiretos, trabalham em condições 

piores de saúde, são mais suscetíveis ao trabalho escravo (“constituem cerca de 80% dos 

resgatados”) e à “pejotização”10 e sofrem com a fragmentação sindical (DARONCHO, 2017).   

 Portanto, como afirmam Andrea Costa e Ana Gomes, a terceirização coloca os 

terceirizados em situação de “subcidadania”, excluindo-os da condição de membros da mesma 

sociedade (COSTA; GOMES, 2016, p. 128). Nesse sentido, sustenta Helder Amorim que “a 

terceirização reduz a eficácia do regime constitucional de emprego socialmente protegido”, 

ensejando a criação de empregos paralelos com baixa proteção trabalhista e, por conseguinte, 

com características de subemprego (AMORIM, 2017, p. 157). 

 O autor cita como motivos, dentre outros, a alta rotatividade de mão de obra (AMORIM, 

2017, p. 160); a manutenção do empregado terceirizado longe da empresa beneficiária final de 

seu labor, evitando sua integração com os outros empregados e inviabilizando sua participação 

nos lucros e resultados (AMORIM, 2017, p. 161); o rebaixamento de remuneração do 

trabalhador e, por consequência, de todos os direitos reflexos (AMORIM, 2017, p. 161); o 

aumento da incidência de jornada extraordinária; a elevação da violação aos direitos trabalhistas 

(AMORIM, 2017, p. 162) e a redução da quantidade de empregos mais protegidos do ponto de 

vista trabalhista (AMORIM, 2017, p. 162). 

 Em relação à segurança no trabalho, segundo um estudo realizado pela Central Única 

dos Trabalhadores, “CUT”, os terceirizados estão mais sujeitos a acidentes e mortes no local de 

trabalho do que os contratados diretamente. O motivo é que as empresas prestadoras de serviços 

                                                 
10  A “pejotização” é uma maneira fraudulenta que o empregador utiliza para se esquivar de recolhimentos de 
impostos, pagamento de férias, décimo-terceiro salário, entre outras verbas trabalhistas. O empregador contrata o 
trabalhador, porém, não como pessoa física e sim, como pessoa jurídica, geralmente, de responsabilidade limitada, 
para desempenhar serviços pessoais. A grande consequência, além das já apresentadas, é a penalização de “toda 
uma categoria” e a precarização das relações de trabalho (BRITO, 2018). Por tanto, de todos os elementos fáticos-
jurídicos da relação empregatícia (pessoa física, pessoalidade, onerosidade, não-eventualidade e subordinação 
jurídica), quando ocorre a pejotização, apenas o elemento “pessoa física” não é concretizado. Ressalta-se que, pelo 
princípio do contrato realidade, é possível caracterizar o vínculo empregatício (BRITO, 2018), refletindo a 
responsabilidade do empregador por todas as verbas trabalhistas decorrentes de um contrato de trabalho.  



17 

 

não investem em medidas preventivas, como em treinamentos e equipamentos de segurança 

(CUT, 2014, p. 23 e 24).  

De acordo com o mesmo estudo, a construção é o setor onde mais ocorrem acidentes 

com os terceirizados. Durante a realização das obras dos estádios de futebol para a Copa do 

Mundo de 2014, que ocorreu no Brasil, ao todo, foram oito mortes, todas de trabalhadores 

terceirizados. O setor elétrico também possui altos índices de mortes de terceirizados no 

trabalho, chegando a 3,4 vezes mais do que as mortes dos trabalhadores efetivos (CUT, 2014, 

p. 24). Outro exemplo, é no setor da saúde, onde os terceirizados que realizam tarefas de 

limpeza e lavanderia são expostos a materiais perfurocortantes, correndo riscos de contrair 

doenças (CUT, 2014, p. 25).  

 Na terceirização, as empresas contratantes transferem às contratadas a responsabilidade 

pelos riscos de acidentes no processo do trabalho, todavia, estas empresas nem sempre possuem 

condições tecnológicas ou econômicas para satisfazer essa proteção. Um dos motivos é o 

critério de menor preço nas licitações, pois, geralmente, o menor preço é obtido pela 

intensificação do trabalho e pela diminuição das medidas protetivas de saúde dos trabalhadores. 

Portanto, muitas mortes e doenças de terceirizados, causadas pelo trabalho, são evitáveis, 

todavia, são resultado de negligência por parte do empregador (CUT, 2014, p. 25, 26 e 27). 

 Segundo a CUT, além dos terceirizados ocuparem os postos de trabalho mais precários 

e arriscados, eles também possuem os menores salários. No setor bancário, os terceirizados 

ganham, em média, um terço dos bancários e não usufruem dos direitos previstos na Convenção 

Coletiva de Trabalho da categoria respectiva. No setor de indústria química, a CUT analisou 18 

(dezoito) ocupações e constatou que os salários pagos pelas prestadoras de serviços ao 

terceirizados variaram entre 26% e 87% dos salários pagos diretamente pela indústria aos 

trabalhadores efetivos (CUT, 2014, p. 42).  

 Para Leomar Daroncho, a terceirização não causa danos apenas ao trabalhador, mas 

também à Justiça do Trabalho, pois gera inúmeras ações judiciais, acarretando grandes custos 

para o Estado. De acordo com o autor, no TST, até abril de 2017, 2.518.542 acórdãos e 827.650 

decisões monocráticas envolveram o termo “terceirização” (DARONCHO, 2017), além dos 

processos que estão aguardando julgamento. 

 A despesa para o Estado não ocorre apenas na movimentação do aparelho judicial. Nos 

casos em que a tomadora de serviços é a Administração Pública, há também indenizações que 

ela é obrigada a pagar após sua sucumbência (DARONCHO, 2017), uma vez que o Poder 
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Público, comprovada sua culpa, é subsidiariamente responsável por verbas inadimplidas pelo 

prestador, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), na Ação Declaratória de 

Constitucionalidade nº 16, no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF e no Tema de Repercussão 

Geral nº 246 (VORONOFF; NOUIRA, 2019). 

 Outro prejuízo para máquina estatal envolvendo a terceirização, segundo a doutrina, 

decorre da facilitação de fraudes e superfaturamentos contratuais. Ileana Neiva Mousinho 

aponta que a presunção de expertise, na contratação de uma empresa pela Administração 

Pública para que ela ofereça um serviço especializado, muitas vezes é uma fraude, pois o custo 

de sua contratação engloba os treinamentos de seus empregados (MOUSINHO, 2014). Ou seja, 

o Estado contrata uma empresa privada para obter um serviço especializado, mas ainda precisa 

pagar para essa empresa se especializar.   

 Contudo, o pior, para Ileana Mousinho, é quando a empresa prestadora de serviço 

aproveita os empregados já treinados da empresa contratada anterior, a qual teve seu contrato 

extinto com a Administração Pública, e mesmo assim inclui treinamentos em seu custo, como 

se os trabalhadores fossem leigos na atividade (MOUSINHO, 2014). 

Segundo o apurado pelo Ministério Público do Trabalho, em inúmeros casos os 

“empregados são coagidos a devolver verbas rescisórias”, sob pena de não serem “aproveitados” 

pela nova empresa prestadora de serviços à Administração Pública. Também é comum ocorrer 

o não pagamento de verbas salariais e rescisórias por essas prestadoras, pois muitas dessas 

empresas desaparecem e deixam os débitos trabalhistas para o Estado, como responsável 

subsidiário (MOUSINHO, 2014), mesmo que hoje essa responsabilidade seja subjetiva, 

conforme Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, Recurso Extraordinário nº 

760.931/DF e Tema de Repercussão Geral nº 246 (VORONOFF; NOUIRA, 2019). 

 Além disso, muitas vezes a terceirização também é usada para a prática de corrupção. 

Mousinho registra exemplos de empresas prestadoras que, contratualmente, demonstram uma 

quantidade de empregados superior à quantidade de empregados que efetivamente trabalham11; 

situações de superfaturamento de preços nos contratos de prestação de serviço na modalidade 

de contratação emergencial, com dispensa de licitação, até mesmo por falsas organizações 

                                                 
11 Vale ressaltar que, apesar da Lei de Licitações exigir, em seu artigo 67, que os contratos sejam acompanhados e 
fiscalizados por um representante da Administração Pública e a Lei de Transparência determinar a disponibilização 
dos dados referentes ao contrato de prestação de serviço, a corrupção ainda ocorre por meio dos superfaturamentos 
na quantidade de empregados contratados. Em muitos casos, no contrato costa mais empregados do que realmente 
estão disponibilizados nos postos de trabalho (MOUSINHO, 2014). 
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sociais12; além de “ganhos eleitorais”, como quando políticos empregam pessoas nas empresas 

terceirizadas em troca de votos (MOUSINHO, 2014). 

 Nesse sentido, como afirma Daroncho, “são notórios os casos que desnudam a relação 

estreita entre a terceirização e corrupção na Administração Pública”. As investigações acusam 

o uso da terceirização como forma de financiamento de campanhas eleitorais e enriquecimento 

ilícito. Muitas vezes isso ocorre, diz o autor, na mesma linha de Ileana Mousinho, por meio da 

dispensa de licitação na contratação de “empresas prestadoras de serviços terceirizados ou de 

falsas organizações sem fins lucrativos” e do consequente “superfaturamento de preços dos 

contratos de prestação de serviços terceirizados” (DARONCHO, 2017). 

 Esses elementos sugerem o quanto a terceirização pode sair cara para o Estado, sempre 

que tiver associada a superfaturamento, fraude contratual e fuga de débito trabalhista. Não 

obstante, a Lei de Licitações exija o acompanhamento e a fiscalização por um representante da 

Administração Pública (art. 67 da Lei nº 8.666/1993)13, em muitas situações, é quase impossível 

a ampla fiscalização desses contratos, conforme apresenta Ileana Mousinho: 

Portanto, controlar quantas toneladas de lixo forma recolhidas, quantas árvores cortadas, quantos 
empregados da empresa prestadora de serviços terceirizados estão realmente trabalhado, se esses 
empregados estão recebendo as verbas trabalhistas de forma correta, se o serviço está sendo 
corretamente prestado, se os encargos trabalhistas e impostos estão sendo recolhidos pela 
contratada, revela-se uma tarefa hercúlea e até impossível para o servidor público designado 
gestor do contrato e para o cidadão. É uma tarefa difícil para o Ministério Público, para as 
Controladorias e para os Tribunais de Contas (MOUSINHO, 2014).   

 

 Quanto à possibilidade de fraude à relação de emprego na terceirização, para evitá-la, 

segundo Andrea Dourado Costa e Ana Virgínea Moreira Gomes, é necessário garantir que não 

haja subordinação entre a tomadora de serviços e o empregado da empresa prestadora. Caso 

contrário, estará caracterizada relação empregatícia entre eles (COSTA; GOMES, 2016, p. 119).   

 Para caracterização de relação de emprego, precisam estar presentes os seguintes 

elementos fáticos-jurídicos entre quem trabalha e quem se beneficia do trabalho: (1) prestação 

                                                 
12  As entidades desse Terceiro Setor, sem fins lucrativos, são contratadas com a justificação de possuírem 
especialização em determinada área, uma boa gestão e capacidade de contratar empregados sem prévio concurso 
público e de exonerá-los, sem necessidade de processo administrativo, aqueles desinteressados ou ineficientes. No 
entanto, o que se vê é uma terceirização disfarçada, pois esse esquema abarca as mesmas consequências de fraude 
e corrupção (MOUSINHO, 2014). Nesse sentido, afirma Mousinho, “Se contratar empresas prestadores de serviço 
tem sido a opção para as chamadas atividades-meio; contratar Organizações Sociais, OSCIPS, ONGs (do chamado 
Terceiro Setor) tem sido a opção nas atividades-fim. Justifica-se que se trata do Terceiro Setor contribuir com o 
Estado, para a realização de suas atividades essenciais” (MOUSINHO, 2014)”. 
13 Art. 67, Lei 8.666/1993, “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”. 
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de trabalho por pessoa física, (2) pessoalidade14, (3) não eventualidade, (4) subordinação ao 

empregador e (5) onerosidade. Esses aspectos não precisam ser normativos ou contratuais, basta 

que estejam presentes no “mundo dos fatos” (DELGADO, 2011, p. 279 e 180). E, apesar de 

comporem esses requisitos uma “síntese indissolúvel”, Godinho Delgado afirma ser a 

subordinação o elemento mais forte na identificação da relação de emprego (DELGADO, 2011, 

p. 290). 

 No entanto, na terceirização não existem apenas dois polos. Nela ocorre uma relação 

triangular entre a tomadora de serviço, a empresa prestadora e o trabalhador. Dessa forma, o 

empregado possui vínculo empregatício diretamente com a prestadora do serviço, sendo esta 

responsável direta por todas as obrigações trabalhistas relacionadas àquele. Diferentemente, a 

tomadora apenas recebe o serviço, “sem assumir a posição de empregador” 15  (COSTA; 

GOMES, 2016, p. 119).  

No caso da iniciativa privada, caso ocorram elementos fáticos-jurídicos de relação 

empregatícia entre a tomadora de serviços e o trabalhador terceirizado, “principalmente o 

elemento subordinação”, a terceirização não será válida, constituindo fraude à relação de 

emprego (NASCIMENTO, 2011, p. 631).   

 À vista disso, para que ocorra a verdadeira terceirização, é essencial haja a transferência, 

da empresa contratante para a contratada, não só da execução da atividade, mas também do 

controle do processo produtivo, restando à tomadora de serviços apenas o controle de resultados 

na “mediação e fiscalização das especificações contratuais”  (AMORIM, 2017, p. 167 e 168). 

Na iniciativa privada, essa transferência do controle operacional da atividade é essencial para 

afastar a subordinação, conforme revela o seguinte trecho da doutrina: 

Sem transferência efetiva do controle produtivo da atividade à empresa contratada não se 
caracteriza autêntica prestação de serviço, figurando o contrato como simulacro voltado a 
encobrir a transferência de vínculos formais de emprego, em fraude ao regime geral de emprego 
entre o trabalhador e o beneficiário final de sua mão de obra (CLT, art. 9º) […] O contrato não 
pode ter por finalidade e nem pode ensejar, no entanto, a transferência meramente formal da 
atividade, com a manutenção de seu controle produtivo pela empresa contratante, hipótese em 

                                                 
14 Importante dizer que, na terceirização o elemento fático-jurídico da pessoalidade, além dos outros elementos, 
não pode estar presente entre a tomadora de serviços e o empregado pelo fato da tomadora estar contratando a 
empresa prestadora de serviços e não o empregado em si. Caso contrário, restaria configurado o fornecimento de 
mão de obra pela prestadora de serviços à tomadora e não, a contratação de um serviço. Cabe ressaltar que o 
fornecimento de mão de obra é prática ilícita (AMORIM, 2009, p. 121), condenada pelos princípios internacionais 
do trabalho (NASCIMENTO, 2011, P. 633). Esse fornecimento também é conhecido como “intermediação de mão 
de obra”, que é a “comercialização, por alguém ou por uma pessoa jurídica, da atividade lucrativa de aproximar o 
trabalhador de uma fonte de trabalho” (NASCIMENTO, 2011, p. 633).    
15 Na terceirização, a tomadora de serviços não assume posição de superiora hierárquica em relação ao empregado 
terceirizado, não controlando, por exemplo, sua jornada de trabalho. Assim, esse tipo de controle sobre o 
empregado deve ser feito apenas pela prestadora de serviços (NASCIMENTO, 2011, p. 632). 
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que restará caracterizado vício de finalidade (AMORIM, 2017, p. 168). 
 

 Portanto, o objeto contratual de um verdadeiro contrato de prestação de serviço será a 

transferência da execução da atividade “como resultado útil, pronto e acabado”. Na iniciativa 

privada, caso haja o exercício de controle pela tomadora de serviços sobre a produção da 

atividade terceirizada, ficará caracterizada a subordinação, e, por conseguinte, o vínculo 

empregatício entre o trabalhador e tomadora de serviços, que será responsável direta por todas 

as obrigações trabalhistas (AMORIM, 2017, 167 e 168). 

 Já na esfera pública, diferentemente do que ocorre nas terceirizações ilícitas por 

empresas privadas, a ilicitude da terceirização feita pela Administração Pública não enseja o 

reconhecimento de vínculo empregatício entre a tomadora de serviços e o trabalhador, por conta 

da exigência constitucional de prévia aprovação em concurso público para investidura em cargo 

ou emprego público, conforme inciso II do art. 37 da CRFB/1988 (AMORIM, 2009, p. 123).  

Da mesma forma entende a Jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, ao editar 

o inciso II da Súmula nº 331, “a contratação irregular de trabalhador, mediante empresa 

interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos da administração pública direta, indireta 

e fundacional (art. 37, II, da CF/1988)” (AMORIM, 2009, p. 123).     

A exigência constitucional de prévia aprovação em concurso público para investidura 

em cargo ou emprego público (inciso II do art. 37 da CRFB/1988) é um dos motivos da 

Administração Pública tender a terceirizar, pois o procedimento de licitação de empresas 

prestadoras de serviços é mais simples do que o procedimento do concurso público (AMORIM, 

2009, p. 123).  

 Em uma pesquisa realizada pela doutrina, constatou-se que, na Petrobrás, em 2014, o 

número de terceirizados era maior do que o de empregados efetivos (78% eram terceirizados). 

O grande motivo apontado, após a observação, na Administração Pública Federal, de uma 

diminuição de novos funcionários públicos e um aumento do número de terceirizados em 

posições elevadas, foi a redução de custo com o pessoal efetivo (COSTA e GOMES, 2016, p. 

129), dada pela Emenda Constitucional nº 19/1998 e a Lei Complementar nº 101/200016 

                                                 
16 A Emenda Constitucional nº 19 de 1998 modificou o artigo 169 da Constituição Federal - que dispõe que “a 
despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá 
exceder os limites estabelecidos em lei complementar” -, alterando o parágrafo primeiro e acrescentando outros 
mais, de forma a aumentar os critérios para restringir as despesas do Estado com o pessoal. A lei complementar 
mencionada no caput do art. 169 da CRFB foi criada em 2000, a Lei Complementar nº 101, chamada de Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Vale ressaltar que, já em seu art. 18, a LC nº 101/2000 definiu o que se entender como 
“despesa total com pessoal”, conceito que não engloba as despesas com a terceirização, mesmo lícita (AMORIM, 
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(AMORIM, 2009, p. 131).  

Na origem do problema está a não realização de novos concursos públicos e a 

substituição de servidores efetivos por trabalhadores terceirizados com salários “duas ou até 

três vezes” inferiores aos dos contratados diretamente pela tomadora (COSTA; GOMES, 2016, 

p. 129 e 130). Esse aumento da terceirização no setor público resultou na diminuição do 

investimento em estrutura, pelo Estado, que possibilitaria o exercício direto de suas atividades, 

uma vez que a tendência é torná-lo indireto (MOUSINHO, 2014).    

 Essa diminuição de investimento, pela Administração Pública, em sua estrutura a torna 

dependente da contratação de empresas para prestar determinados serviços, pois, sem estrutura 

para exercê-los, ao Poder Público resta apenas transferi-los. Diante dessa dependência, essa 

contratação ocorre por altos preços, uma vez que, se não for um preço satisfatório para as 

prestadoras, elas deixam a licitação deserta ou interrompem o serviço (MOUSINHO, 2014).    

 Ainda  que sua justificativa seja o princípio da eficiência, seja pela especialização da 

empresa prestadora, seja pela provável redução de custos em estrutura de pessoal efetivo, não 

é isso que resulta da prática de terceirização indiscriminada, que, praticada da forma ilícita, 

afasta garantias constitucionais, exigindo o enfrentamento sério do problema.  

 Como se evidencia, portanto, a propaganda da terceirização como solução 

simplificadora para o custo da Administração Pública e para o atendimento das demandas cada 

vez maiores do Estado17  pode esconder repercussões negativas que a prática implica sobre 

interesses e valores constitucionais, como o concurso público e a moralidade administrativa.  

Em um país marcado pela colonização corrupta do espaço público, e em tempos de 

retrocesso da proteção justrabalhista, é necessário enfrentar o tema com muita atenção, para 

que a terceirização não se torne um instrumento de flexibilizações ilegais, fraudes e violações 

constitucionais e principiológicas, como será averiguado com mais afinco nos capítulos 

seguintes.  

 

                                                 
2009, p. 132). Além do mais, em seu art. 19, define os limites percentuais da receita corrente líquida que deverão 
ser destinados à despesa total com pessoal de acordo com cada ente da Federação, bem como, no art. 21 e 22 prevê 
sanções caso esses limites não sejam obedecidos.  
17 O inchaço do Estado mencionado no seguinte parágrafo foi herança de uma descentralização administrativa, por 
meio da criação de autarquias, na década de 1920; do aumento das atividades autárquicas na Era Vargas na década 
de 1930; da criação das empresas estatais na época da Segunda Guerra Mundial; da ampliação da atuação do 
Estado, principalmente em obras de infraestrutura, na Ditadura Militar, a partir da década de 1960 e da grande 
atuação do Estado como “subsidiário financeiro” de empresas privadas, o que o ternou credor de participações no 
capital de empresas devedoras (AMORIM, 2009, p. 57). 
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3. CAPÍTULO 02 

 

Evolução jurídica-normativa da terceirização na Administração Pública: influência do 

direito público no direito privado, bem como o contrário 

 

 A estrutura jurídica-normativa aplicável à terceirização na Administração Pública  

envolve tanto normas de direito público, aplicáveis às pessoas de direito público, como União, 

Estado, Distrito Federal, Municípios (FURTADO, 2013, p. 157), autarquias e fundações 

públicas18 (FURTADO, 2013, p. 146 e 158), quanto normas de direito privado, aplicável às 

pessoas jurídicas de direito privado, como empresas públicas e sociedades de economia mista 

(FURTADO, 2013, p. 161)  

 Para facilitar a distinção que interessa ao tema da terceirização, Helder Amorim 

denomina de Administração Pública central aquela composta pelas entidades sujeitas ao regime 

de direito público e de Administração Pública empresarial o conjunto das empresas estatais, 

cuja disciplina da terceirização se sujeita predominantemente ao regime de direito privado 

(AMORIM, 2009, p. 90).   

 

3.1. O início da regulamentação da terceirização na Administração Pública  

 

  O marco inicial da regulamentação da terceirização na Administração Pública federal 

foi o Decreto-Lei (DL) nº 200/1967, editado no cenário da ditadura militar, que dispôs sobre a 

organização da Administração Pública federal, bem como estabeleceu diretrizes para uma 

reforma administrativa (ementa do DL nº 200/1967), dando mais autonomia aos entes da 

Administração Pública (AMORIM, 2009, p. 61).  

Essa norma foi editada sob o argumento de evitar o agigantamento da máquina estatal, 

causado por uma histórica inclinação centralizadora de atividades pelo Estado, que sobrecarrega 

as funções estatais. Exemplos dessa inclinação foram a criação de autarquias e a ampliação de 

suas funções no âmbito industrial e comercial, na Era Vargas; o intenso movimento de criação 

de empresas públicas e sociedades de economia mista, após a Segunda Guerra Mundial, para 

prestação de serviços públicos e atividades de fomento à iniciativa privada, e o aumento da 

                                                 
18 Lucas Rocha Furtado afirma que o Supremo Tribunal Federal, “STF”, firmou entendimento de que as fundações 
públicas não se diferenciam das autarquias quanto a sua natureza jurídica. De acordo com o STF, sempre que a 
CRFB/1988 se refere a autarquias, ela também se refere a fundações públicas (FURTADO, 2013, p. 158) 
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atuação estatal em obras de infraestrutura durante a ditadura militar19 (AMORIM, 2009, p. 55 

e 56).  

Em seu art. 10, caput e § 1º, alínea “c”, o DL nº 200/1967 , autorizou uma ampla 

descentralização da execução das atividades da Administração Pública federal por meio da 

transferência dessa execução para a inciativa privada por meio de contratos de prestação de 

serviços (DRUCK; SENA; PINTO; ARAÚJO, 2018, p. 117):   

Art. 10. A execução das atividades da Administração Federal deverá ser amplamente 
descentralizada. 
(...) 
§1º A descentralização será posta em prática em três planos principais: 
c) da Administração Federal para a órbita privada, mediante contratos e concessões. 
 

 O § 7º, da mesma norma, deixa clara a finalidade de “impedir o crescimento 

desmensurado da máquina administrativa”, desobrigando o Estado de execução de tarefas, 

como de “planejamento, coordenação, supervisão e controle” (parte inicial do §7º do art. 10, do 

DL nº 200/1967), onde houvesse iniciativa privada capacitada em determinada área para 

desempenhar as devidas atividades de execução (parte final do §7º do art. 10, do DL nº 

200/1967): 

§ 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 desemprenhar os encargos de execução. 

 

Apesar de introduzir legalmente a terceirização na Administração Pública, o Decreto-

Lei nº 200/1967 não elucidava se apenas atividades acessórias ou também as principais 

poderiam ser licitamente terceirizadas. Essa omissão se prolongou no âmbito do direito público 

até a entrada em vigor da Lei nº 5.645/1970, que limitou, implicitamente, o uso da terceirização 

pela Administração Pública central apenas para suas atividades-meio (DRUCK; SENA; PINTO; 

ARAÚJO, 2018, p. 117).  

O art. 3º, parágrafo único, da Lei nº 5.645/1970 indicou como atividades que poderiam 

ser terceirizada as relacionadas com transporte, conservação, operação de elevadores e limpeza, 

mas não esgotou as possibilidades, referindo-se a “outras assemelhadas” para deixar em aberto 

o rol meramente exemplificativo de atividades (COSTA; GOMES, 2016, p. 122): “as atividades 

                                                 
19 Outro motivo foi a atuação do Brasil como subsidiário financeiro das empresas privadas ainda era forte. Ele 
atuava por meio de “entidades bancárias oficiais”. À medida que essas empresas se tornavam devedoras, não 
honrando seus empréstimos com o Estado, este, em contrapartida, adquiria participações em seus capitais. A grande 
consequência disso foi o aumento da intervenção estatal na atividade econômica (AMORIM, 2009, p. 55).   
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relacionadas com transporte, conservação, custódia, operação de elevadores, limpeza e outras 

assemelhadas serão, de preferência, objeto de execução indireta, mediante contrato, de acordo 

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

  No regime jurídico privado, em que se encontram as sociedades de economia mista e 

das empresas públicas, apesar da Lei do Trabalho Temporário (Lei nº 6.019/1974), ter exercido 

um grande estímulo à contratação “interempresarial” de atividades, apenas com a Lei nº 

7.102/1983, que disciplinou o sistema de segurança dos estabelecimentos financeiros, iniciou-

se efetivamente a regulamentação da terceirização. A legislação autorizou que esses 

estabelecimentos contratassem serviços de vigilância patrimonial e de transportes de valores 

prestados por empresas especializadas, conforme seu art. 3º, inciso I (AMORIM, 2009, p. 110):  

Art. 3º A vigilância ostensiva e o transporte de valores serão executados:  
I – por empresa especializada contratada.  

 

 Nessa perspectiva, o Tribunal Superior do Trabalho (TST), editou o Enunciado nº 256 

de 30 de setembro de 1986, o qual permitiu, ainda de forma restrita, o uso da terceirização na 

iniciativa privada em serviços acessórios de vigilância, conforme previsto na Lei nº 7.102/1983, 

bem como nos casos de trabalho temporário, como previsto na Lei nº 6.019/1974. Dessa forma, 

o Enunciado considerou ilegal a terceirização de todos os outros serviços que não os de 

vigilância ou em contrato de trabalho temporário, sujeitos à formação de vínculo empregatício 

direto entre a tomadora de serviços e o trabalhador (AMORIM, 2009, p. 111): 

Salvo os casos de trabalho temporário e de serviço de vigilância, previstos nas Leis nº 6.019, de 
03.01.1974, e nº 7.102, de 20.06.1983, é ilegal a contratação de trabalhadores por empresa 
interposta, formando o vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços. 

 

 Como o Enunciado nº 256 do TST regulamentava o direito privado, inicialmente, foi 

também aplicado à Administração Pública empresarial, limitando a execução indireta de suas 

atividades apenas para serviços de vigilância e contratos de trabalho temporário. Isso gerou uma 

desigualdade de tratamento da terceirização no interior da própria Administração Pública, pois 

a Administração Pública central, autorizada pela Lei nº 5.645/1970, podia terceirizar quaisquer 

atividades-meio.    
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3.2. A normatização da terceirização na Administração Pública após a promulgação da 

Constituição Federal de 1988: a influência do direito público na mudança de 

Jurisprudência do TST 

 

 Apenas em 198820, com a Constituição Federal de 1988 (CRFB/1988), por meio do art. 

37, inciso II21, passou a exigir aprovação prévia em concursos públicos para a investidura em 

emprego público. Antes disso, conforme menciona Helder Amorim, as empresas estatais 

podiam contratar diretamente empregados sem aprovação prévia em concurso público. Dessa 

forma, até a vigência da CRFB/1988, de acordo com o Enunciado nº 256 do TST, em caso de 

terceirização ilícita, configurava-se vínculo empregatício entre as empresas estatais e os 

trabalhadores terceirizados (AMORIM, 2009, p. 62 e 63). 

Após a Constituição, no entanto, sem poder contratar empregados diretamente e sem 

concurso, as entidades Administração Pública empresarial passaram a lançar mão de meios 

alternativos de obtenção de mão de obra, como contratos temporários, contratos de estágio, 

cargos em comissão, além de aumentar o uso da terceirização (AMORIM, 2009, p. 63 e 64). 

Todavia, as empresas estatais também se submetiam à Súmula nº 256 do TST, por serem regidas 

pelo direito privado (AMORIM, 2009, p. 118), o que limitava as atividades terceirizáveis ao 

serviços de vigilância patrimonial nos estabelecimentos financeiros e ao trabalho temporário, 

espaço mais restrito do aquele conferido pela Lei nº 5.645/1970 à terceirização na 

Administração Pública central22 (DELGADO; AMORIM, 2014, p. 50).  

 Essa limitação perdurou até 1993, quando o Ministério Público do Trabalho (MPT) 

requereu ao TST a revisão do Enunciado nº 256, propondo que as empresas estatais também 

pudessem terceirizar os serviços autorizados pela Lei nº 5.645/1970 às entidades de direito 

público. Intensamente pressionado pelo mercado, que já praticava amplamente a terceirização, 

                                                 
20 A Constituição Federal anterior, de 1967, previa a nomeação sob condição de aprovação em concurso público 
apenas para cargos públicos, não abrangendo os empregados públicos (art. 95, §1º, da Constituição Federal de 
1967). 
21 A Constituição Federal de 1988 prevê em seu artigo 37, inciso II, que “a investidura em cargo ou emprego 
público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 
natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo 
em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração” (art. 37, II, CRFB/1988). 
22 Antes da Súmula nº 331/TST, enquanto a Administração Pública central se orientava pelo art. 3º, parágrafo único, 
da Lei nº 5.645/1970, o qual dispunha que “as atividades relacionadas com transporte, conservação, custódia, 
operação de elevadores, limpeza e outras assemelhadas serão, de preferência, objetado de execução indireta”, 
abrindo uma grande margem devido ao uso da expressão “outras assemelhadas”; as estatais norteavam-se pelo 
Enunciado nº 256 do TST, que restringia a contratação indireta apenas para o serviço de vigilância e trabalho 
temporário (DELGADO; AMORIM, 2014, p. 50).  
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o TST alterou sua jurisprudência, editando a Súmula nº 331, que passou a admitir a terceirização 

de quaisquer “serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador” (AMORIM, 2009, 

p. 118 e 119). Conforme doutrina de Gabriela Neves Delgado e Helder Santos Amorim, essa 

mudança jurisprudencial buscou promover tratamento isonômico dentro da própria 

Administração Pública e, para isso, baseou-se na Lei nº 5.645/1970, que permitia a terceirização 

de qualquer atividade-meio na Administração Pública central: 

Nessa toada, adaptaram-se à iniciativa privada os argumentos que serviram de justificativa para 
a terceirização de atividade-meio nos entes públicos, o que demonstra que o critério 
jurisprudencial definidor do limite da terceirização lícita na iniciativa privada foi diretamente 
extraído da disciplina legal do fenômeno da Administração Pública (DELGADO; AMORIM, 
2014, p.53) 

  

Assim, a Súmula nº 331 do TST, substituindo o Enunciado nº 256, passou a admitir a 

terceirização na “atividade-meio” do tomador de serviço, partindo da presunção de que a 

terceirização na atividade-meio constituiria uma forma de permitir à empresa focar seus 

recursos e energias na realização de sua atividade-fim, sendo, por isso, esta atividade finalística 

impassível de terceirização, porque configuraria fraude à relação de emprego.  

A  redação original da Súmula nº 331 do TST vedava a contratação de trabalhadores por 

empresa interposta, de forma subordinada, salvo no caso de trabalho temporário (inciso I); 

reforçava que a contratação irregular de trabalhador por empresa interposta não gera vínculo de 

emprego com os órgãos da Administração Pública (inciso II); ampliava a terceirização, de forma 

explícita, para todas as atividade-meio das empresas privadas, nelas incluídas as entidades da 

Administração Pública empresarial (inciso III); e impunha a responsabilidade subsidiária da 

tomadora de serviços em relação ao inadimplemento de encargos trabalhistas pela empresa 

contratada (inciso IV)23: 

Súmula nº 331 do TST 
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). 
III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei 
nº 7.102, de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados 
ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação 
direta. 
IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica na 
responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, quanto àquelas obrigações, desde que 

                                                 
23 De acordo com a redação original da Súmula nº 331 do TST, retirada do site do Tribunal Superior do Trabalho 
(TST, 1993).  
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hajam participado da relação processual e constem também do título executivo judicial. 
 

Foi nítida a influência da Lei nº 5.645/1970 na criação da Súmula nº 331 do TST, pois, 

seguindo a mesma linha da Lei nº 5.645/1970, que permitiu a terceirização para todas as 

atividades-meio da Administração Pública central, por meio de seu art. 3º, parágrafo único, a 

Súmula nº 331 do TST tornou expressamente lícita a terceirização de qualquer atividade-meio 

da Administração Pública empresarial24 (DELGADO; AMORIM, 2014, p. 49). 

 Conforme acima afirmado, a Lei nº 5.645/1970 trazia um rol exemplificativo de 

atividades passíveis de terceirização na Administração Pública central, citando as atividades de 

transporte, conservação, operação de elevadores e limpeza e outras assemelhadas (art. 3º, 

parágrafo único, da Lei nº 5.645/1970). Segundo Helder Amorim, foi com base na interpretação 

desse dispositivo que o TST passou a considerar legal a possibilidade de terceirização das 

“atividades-meio” também nas empresas privadas, a fim de estabelecer isonomia de tratamento 

nos âmbitos público e privado, conforme redação do citado inciso III da Súmula nº 331 do TST. 

(AMORIM, 2009, p. 64).  

 Por sua vez, a formulação mais aberta do enunciado de jurisprudência terminou 

inspirando a nova regulação da terceirização na Administração Pública central. Em 1997, o art. 

3º, parágrafo único, da Lei nº 5.645/1970, foi revogado pela Lei nº 9.527/199725 e, para regular 

a matéria, o governo federal editou o Decreto nº 2.271/1997, que passou a disciplinar a 

terceirização na Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, autorizando a 

execução indireta de “atividades acessórias, instrumentais ou complementares”, em seu art. 1º, 

caput (DRUCK; SENA; PINTO; ARAÚJO, 2018, p. 119).:  

Art. 1º No âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional poderão ser 
objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais ou 
complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do órgão ou entidade 
(grifo acrescido). 

 

 Apesar do uso de conceitos abertos, como atividades “acessórias, instrumentais ou 

complementares, que equivaliam à “atividade-meio” prevista na Súmula 331 do TST, o diploma 

ainda manteve em seu art. 1º, § 1º26, alguns exemplos de atividades passíveis de terceirização, 

                                                 
24 Vale ressaltar que a Súmula º 331 do TST ampliou a licitude da terceirização de atividade-meio tanto nas Estatais 
quanto nas empresas privadas, respeitando o disposto pelo art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal, o qual dispõe 
que as Estatais se sujeitam ao mesmo regime jurídico das empresas privadas quanto aos direitos trabalhistas 
(DELGADO; AMORIM, 2014, p. 53). 
25 A Lei nº 9.527/1997, em seu art. 18, dispôs: “ficam revogados (…) o parágrafo único do art. 3º da Lei 5.645, de 
10 de dezembro de 1970”.   
26 Literalidade do § 1º do art. 1º, do Decreto nº 2.271/1997: “§ 1º As atividades de conservação, limpeza, segurança, 
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como as atividades de conservação, limpeza, segurança, vigilância, transportes, informática, 

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

e instalações (AMORIM, 2009, p. 65). 

 Já no § 2º do art. 1º, o Decreto nº 2.271/1997 vetou expressamente a terceirização de 

atividades inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou 

entidade da Administração Pública direta, autárquica e fundacional, ressalvando os casos 

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

geral de pessoal (art. 1º, §2º, do Decreto nº 2.271/1997). Todavia, segundo Amorim, esse limite 

não foi respeitado pelo Poder Público, que continuou terceirizando ilicitamente atividades 

centrais dos órgãos e entes públicos (AMORIM, 2009, p. 65). 

 O que se vê, portanto, é que houve uma influência recíproca entre as disciplinas da 

terceirização na Administração Pública e na iniciativa privada. Assim como a Lei nº 5.645/1970, 

de direito público, inspirou a edição da Súmula nº 331 do TST, que interpreta normas de direito 

privado, esta também influenciou a disciplina do Decreto nº 2.271/1997, no âmbito do direito 

público. 

 

3.3. A responsabilidade subsidiária do Estado em relação ao inadimplemento de encargos 

trabalhistas por parte das empresas de terceirização: o conflito interpretativo  

 

A CRFB/1988, no inciso XXI de seu art. 37, trouxe a obrigatoriedade constitucional27 

da Administração Pública, em regra, submeter-se ao procedimento de licitação antes da contra-

tação de obras, serviços, compras e alienações. Segundo a redação do dispositivo, o processo 

licitatório deverá ocorrer “nos termos da lei”, assim como os casos excepcionais também deve-

rão ser “especificados na legislação”: 

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 exi-
gências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obri-
gações. 

                                                 
vigilância, transportes, informática, copeiragem, recepção, reprografia, telecomunicações e manutenção de 
prédios, equipamentos e instalações serão, de preferência, objeto de execução indireta”. 
27 A Constituição Federal anterior, de 1967, não trazia essa obrigatoriedade, sendo, portanto, uma inovação na 
esfera constitucional. Entretendo, não é uma inovação em todos os âmbitos, pois, na esfera infraconstitucional, o 
Decreto-Lei nº 2.300, de 21 de novembro de 1986, em seu artigo 2º já trazia a seguinte previsão, “as obras, serviços, 
compras e alienações da Administração, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de 
licitação, ressalvadas as hipóteses previstas neste decreto-lei”. 
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Apesar de, à época da promulgação da Constituição, já estar em vigor o Decreto-Lei nº 

2.300/1986, dispondo sobre as licitações e contratos da Administração Pública federal, em 1993, 

a Lei de Licitações (Lei nº 8.666/1993) passou a regulamentar o art. 37, inciso XXI, da 

CRFB/1988, que impunha a obrigatoriedade de licitação prévia para contratar com o Poder 

Público (COSTA; GOMES, 2016, p. 123).  

A Lei nº 8.666/1993, em seu art. 71, § 1º, veda a transferência à Administração Pública 

da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do contrato. Já o inciso IV da Súmula nº 331 do TST, 

reconhecendo a responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços no caso de 

inadimplemento das obrigações trabalhistas, inicialmente sem ressalva quanto à Administração 

Pública, ensejou por muito tempo a condenação automática de entidades públicas em 

responsabilidade subsidiária, levando ao questionamento sobre a aplicação do § 1º do artigo 71 

da Lei 8.666/1993, que veda a transferência de responsabilidade do contratado à entidade 

contratante, em caso de inadimplemento, no âmbito dos contratos públicos (VORONOFF; 

NOUIRA, 2019): 

Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do contrato. 
§1º A inadimplência do contratado, com referência aos encargos estabelecidos neste artigo, não 
transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o 
objetivo do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive 
perante o Registro de Imóveis. 

 

 Em sua redação original, o § 1º acima citado não previa expressamente a quais encargos 

a Administração Pública não seria responsável. Posteriormente, a Lei nº 9.302/1995 alterou o § 

1º e acrescentou o § 2º ao artigo 71, deixando expresso que a Administração Pública não 

responderia por encargos trabalhistas, fiscais e comerciais inadimplidos pela empresa 

contratada (VORONOFF; NOUIRA, 2019): 

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 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. 

 

 Instalada a dúvida quanto à interpretação do dispositivo, no ano de 2000 o TST 
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reafirmou sua jurisprudência, revisando o item IV da Súmula nº 331 do TST28 para registrar 

expressamente a responsabilidade subsidiária do Poder Público em relação aos encargos 

trabalhistas inadimplidos pela prestadora de serviços (VORONOFF; NOUIRA, 2019): 

Súmula alterada (inciso IV) – Res. 96/2000, DJ 18, 19 e 20.09.2000 
Nº 331 (...) 
IV – O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a 
responsabilidade subsidiária do tomador de 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 haja participado da relação processual 
e constem também do título executivo judicial (art. 71 da Lei nº 8.666, de 21.06.1993). 

  

Anos mais tarde, quando o STF foi desafiado a tratar da matéria no RE nº 760.931/DF, 

a Ministra Rosa Weber consignou em seu voto que o reconhecimento dessa responsabilidade 

subsidiária, pelo TST, foi uma reverência ao princípio da dignidade da pessoa humana; ao 

princípio da proteção ao trabalhador; ao valor social do trabalho, fundamento da República 

Federativa do Brasil, previsto no art. 1º, da CRFB/1988; e ao princípio da moralidade 

administrativa, previsto pelo art. 37, caput, da CRFB/1988 (STF, RE nº 760.931/DF, Rel. Min. 

Rosa Weber, DJe 30/03/2017).  

 Com a alteração da Súmula nº 331 do TST, em 2000, para reafirmação de sua 

jurisprudência, acirrou-se um conflito interpretativo em tono do § 1º do art. 71 da Lei nº 

8.666/1993. Os Tribunais Regionais do Trabalho passaram a divergir entre si sobre a 

interpretação desse dispositivo no campo da responsabilidade subsidiária trabalhista, julgando 

com bases em normativas diferentes, ora aplicando a Súmula nº 331 do TST, ora seguindo a 

literalidade do § 1º do art. 71, da Lei 8.666/1993, para negar a responsabilidade subsidiária 

(STF, ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 08/09/2011. fls. 17 e 56). 

Diante de entendimentos conflitantes sobre o tema no âmbito da Justiça Trabalhista, em 

2007 o STF foi acionado por meio da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 

16/DF para se manifestar sobre a constitucionalidade do § 1º do art. 71, da Lei nº 8.666/1993. 

Em 2010, o STF julgou procedente a ação, declarando a constitucionalidade do dispositivo, 

sem, no entanto, afastar a possibilidade de reconhecimento de responsabilidade subsidiária ao 

Poder Público sempre que demonstrada sua culpa in vigilando ou in eligendo (STF, ADC nº 

16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 08/09/2011, fl. 1). 

Essa declaração de constitucionalidade, no entanto, não resolveu a controvérsia, pois 

                                                 
28 A revisão do inciso IV da Súmula nº 331 do TST foi feita pela Resolução nº 96 do TST, de 11 de setembro de 
2000, e ratificada pela Resolução nº 121 do TST, de 28 de outubro de 2003.    
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manteve válido o inciso IV da Súmula nº 331 do TST, reconhecendo que a Justiça do Trabalho 

poderia, “com base em outras normas, em outros princípios e à luz dos fatos de cada causa”, 

reconhecer a responsabilidade da Administração Pública (STF, ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar 

Peluso, DJe 08/09/2011. fl. 14):  

o reconhecimento da constitucionalidade do art. 71 não afasta a aplicação do enunciado, nem 
muda a jurisprudência do TST. Porque ela não se baseia na inconstitucionalidade do art. 71, mas 
na apreciação de fatos, de comportamento da administração pública29 e no 37, §6º30, (…) não é 
o art. 71 que editou o enunciado da súmula. É a consideração de fatos concretos que levaram a 
elaborar um enunciado diante de circunstância de comportamento da administração pública (…) 
eu reconheço a plena constitucionalidade da norma (…) me parece que o Tribunal não pode, 
neste julgamento, impedir que a Justiça Trabalhista, com base em outras normas, em outros 

                                                 
29 Segundo o Ministro Cezar Peluso, o TST não tem dúvida da constitucionalidade do §1º do art. 71 da Lei nº 
8.666/1993, mas reconhece responsabilidade da Administração Pública por questões factuais, ligadas a cada 
contrato particular: “só estou advertindo que isso não impedirá que a Justiça do Trabalho recorra a outros princípios 
constitucionais e, invocando fatos da causa, reconheça a responsabilidade da Administração, não pela mera 
inadimplência, mas por outros fatos. Por isso declarei que seria carecedor a ação, porque, a mim me parece, 
reconhecer a constitucionalidade, que nunca foi posta em dúvida, não vai impedir a postura da Justiça trabalhista 
que é agora impugnada, mas é impugnada sob outro ponto de vista. Não é a constitucionalidade dessa norma que 
vai impedir a Justiça do Trabalho de reconhecer a responsabilidade da Administração perante os fatos!” (STF, 
ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 08/09/2011. fls. 38 e 43).  
30 Mesmo que a constitucionalidade das bases legais para a criação da Súmula nº 331 do TST não fossem questões 
de mérito da ADC nº 16, em seu julgamento, os fundamentos para a formulação do enunciado do TST, o art. 2º, 
da CLT, bem como o §6º do art. 37, o art. 173 e o §3º do art. 195, da CRFB/1988, foram abordados pelos ministros 
(STF, ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 08/09/2011. fls. 39 e 40). O Ministro Marco Aurélio quando 
mencionou  o art. 2º, da CLT, como um dos fundamentos da Súmula nº 331 do TST, enfatizou a questão da 
responsabilidade solidária trazida pelo referido artigo: “uma jurisprudência a partir do artigo 2º da Consolidação 
das Leis do Trabalho, quanto à solidariedade” (STF, ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 08/09/2011. fl. 
39). Conclui-se assim que fundamento se baseia nos parágrafos 2º e 3º do art. 2º, da CLT, os quais dispõem, 
respectivamente, que “sempre que uma ou mais empesas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica 
própria, estiverem sob a direção, controle ou administração ou outra, ou ainda quando, mesmo guardado cada uma 
sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pela obrigações decorrentes da 
relação de emprego” (§2º do art. 2º, da CLT) e “não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, 
sendo necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de 
interesses e a atuação conjunta das empresas” (§ 3º do art. 2º, da CLT). Em relação ao § 6º do art. 37, da CRFB/1988, 
o qual impõe que “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”, a Ministra Carmen Lúcia entendeu contrário à Constituição 
Federal seu uso para justificar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública imposta pelo inciso IV da 
Súmula n º 331 do TST, pois o artigo da CRFB/1988 mencionado trata de “responsabilidade objetiva patrimonial 
ou extracontratual”, e o inciso IV da Súmula nº 331 do TST, de “responsabilidade contratual” (STF, ADC nº 16/DF, 
Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 08/09/2011. fl. 41). Além do mais, segundo a ministra, o § 6º do art. 37, da CRFB/1988, 
principal dispositivo usado para fundamentar o inciso IV da Súmula nº 331 do TST, impõe que, para se configurar 
responsabilidade do Poder Público, o fato gerador do dano deve ser um ato comissivo ou omissivo de agente 
público, nessa qualidade. Dessa forma, como se trata de encargos trabalhistas não satisfeitos pela empresa 
contratada, o dano é o inadimplemento dessas obrigações, que não foi causado por ação ou omissão agente público 
e sim, por empresa contratada pela Administração Pública. Portanto, apesar de ser um dos fundamentos apontados 
na formulação do inciso IV da Súmula nº 331 do TST, o § 6º do art. 37, da CRFB/1988, não serve como argumento 
para a inconstitucionalidade do § 1º do art. 71, da Lei nº 8.666/1993 (STF, ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, 
DJe 08/09/2011. fls. 33 e 34). Quanto ao art. 173, da CRFB/1988, ele dispõe que “ressalvados os casos previstos 
nesta Constituição, a exploração de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos 
imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei”. Já o §3º do art. 
195, da CRFB/1988, dispõe que “a pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como 
estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais 
ou creditícios”.  
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princípios e à luz dos fatos de cada causa, reconheça a responsabilidade da Administração (STF, 
ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 08/09/2011. Fls. 14 e 40). 

 

 O Ministro Ayres Britto31, único voto vencido, votou contra a constitucionalidade do § 

1º do art. 71, da Lei nº 8.666/1993. Argumentou que a terceirização vem sendo praticada como 

modalidade de recrutamento de mão de obra pela Administração Pública, modalidade esta 

inadmitida pela CRFB/1988 32 . Por isso, em seu entendimento, há que se reconhecer a 

responsabilidade da Administração Pública, ainda que de forma subsidiária, pelo pagamento de 

encargos trabalhistas não satisfeitos pela empresa particular contratada pelo Poder Público (STF, 

ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 08/09/2011. fls. 47 e 48).    

 Nesse julgamento, registrou o Ministro Gilmar Mendes que, para aplicação da 

responsabilidade subsidiária à Administração Pública, com afastamento da incidência do § 1º 

do art. 71 da Lei nº 8.666/1993, é fundamental a existência de culpa in vigilando (culpa por não 

fiscalizar) por parte do Poder Público (STF, ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 

08/09/2011. Fl. 45). Na mesma esteira, o Ministro Cezar Peluso afirmou que não pode a 

Administração Pública responder por mera inadimplência da empresa contratada, devendo 

responder apenas pela própria falha no dever de fiscalizar ou licitar da maneira correta33 (STF, 

ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 08/09/2011. fl. 46): 

Não é a inconstitucionalidade da norma (§1º do art. 71, da Lei nº 8.666/1993). A norma é sábia. 
Ela diz que o mero inadimplemento não transfere a responsabilidade. O mero inadimplemento 
deveras não transfere, mas a inadimplência da obrigação da Administração (de fiscalizar ou 
licitar da forma correta) é que lhe traz como consequência uma responsabilidade que a Justiça 
do Trabalho eventualmente pode reconhecer a despeito da constitucionalidade da lei (STF, ADC 
nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 08/09/2011. fl. 46) (grifos acrescidos).    

                                                 
31 Segundo o extrato da ata de julgamento da ADC nº 16/DF, “o Tribunal, por maioria e nos termos do voto do 
Relator, Ministro Cezar Peluso (Presidente), julgou procedente a ação, contra o voto do Senhor Ministro Ayres 
Britto. Impedido o Senhor Ministro Dias Toffoli” (STF, ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 08/09/2011. 
fl. 65). 
32  Segundo o Ministro Ayres Brito, constitucionalmente, só são previstas, taxativamente, três formas de 
recrutamento de mão de obra pela Administração Pública: concurso público, nomeação para cargo de comissão e 
contratação temporária por prazo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse 
público (STF, ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 08/09/2011. fl. 47), conforme previsto nos incisos II e 
IX do artigo 37, da CRFB/1988. A Ministra Rosa Weber atenta para uma quarta modalidade de recrutamento de 
mão de obra, a contratação de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às epidemias, prevista no art. 
198, §4º, da CRFB/1988, “os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de 
saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e 
complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação” (STF, RE 760.931/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, DJe 30/03/2017). 
33 Durante o julgamento da ADC nº 16/DF, o Ministro Ricardo Lewandowski atentou para o fato de que a justiça 
trabalhista, a fim de decidir se aplicaria o § 1º do art. 71, da Lei nº 8.666/1993 ou o inciso IV da Súmula nº 331 
do TST, analisou, em cada caso, a existência ou não de culpa por parte da Administração Pública pelo vício na 
fiscalização em relação ao cumprimento contratual pela prestadora ou por vício na licitação (STF, ADC nº 16/DF, 
Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 08/09/2011. fl. 44). 
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 Assim, conforme Alice Voronoff e Soraya Nouira, para imputar responsabilidade à 

Administração Pública, no caso, deve o Poder Judiciário averiguar se houve ou não falha na 

seleção do particular contratado, culpa in elegendo, ou na fiscalização do contrato por parte do 

Estado, culpa in vigilando34 (VORONOFF; NOUIRA, 2019). 

 Para adequar sua jurisprudência à decisão do STF na ADC nº 16/DF, em 2011 o TST 

conferiu nova redação ao inciso IV e acrescentou os incisos V e VI35 à Súmula nº 331 do TST36, 

deixando explícita a subjetividade da responsabilidade subsidiária da Administração Pública 

em relação aos encargos trabalhistas não satisfeitos pela contratada (STF, RE 760.931/DF, Rel. 

Min. Rosa Weber, DJe 30/03/2017. fl. 61): 

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 
(…) 
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 
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.  

 

 Ocorre que, ao aplicar essa nova orientação jurisprudencial, muitos juízos e Tribunais 

                                                 
34  A autoras afirmam também que, apesar de existir a possibilidade de responsabilização subsidiária da 
Administração Pública, quando não for o caso, a aplicação do § 1º do art. 71, da Lei 8.666/1993, é importante, 
pois essa previsão evita a “seleção adversa”, falha de mercado oriunda do problema da informação assimétrica 
(VORONOFF; NOUIRA, 2019). De acordo com Magno Antônio da Silva, a seleção adversa, um dos resultados 
do problema da informação assimétrica, “decorre da escolha equivocada de uma empresa inidônea, ou seja, é o 
periculum in elegendo. Ela ocorre quando a Administração Pública sofre, no processo licitatório, desvantagens 
inesperadas porque a empresa licitante ocultou informações antes do firmamento do contrato (SILVA, 2011, p. 70). 
Segundo as autoras, a previsão do § 1º do art. 71, da Lei 8.666/1993, que veda a responsabilização automática do 
Estado pela inadimplência da contratada, serve para evitar abuso pelos licitantes no processo licitatório, 
dificultando que eles apresentem preços baixos, porém, inadequados, ganhando a licitação, mas não suportando 
os encargos trabalhistas, fiscais e comerciais (VORONOFF; NOUIRA, 2019). Segundo Ministro Ricardo 
Lewandowski, essa fraudes também ocorrem no âmbito da desestatização, por meio de “empresas de fachada” que 
desaparecem após realizarem ou não as obras, objeto da licitação: “são empresas de fachada, muitas vezes 
constituídas com capital de mil reais, que participam de licitações milionárias, e essas firmas, depois de feitas ou 
não feitas as obras objeto da licitação, desaparecem do cenário jurídico e mesmo do mundo fático. E ficam com 
um débito trabalhista enorme” (STF, ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 08/09/2011. fl. 44). 
35 O inciso VI da Súmula nº 331 do TST deixa claro que “a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços 
abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral”. 
36 A mudança de redação da Súmula nº 331 do TST foi conferida pela Resolução nº 174 do TST, de 24 de maio de 
2011. 
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trabalhistas passaram a reconhecer a responsabilidade subjetiva e subsidiária do Poder Público 

mediante presunção de culpa do Estado (VORONOFF; NOUIRA, 2019), sempre que a 

Administração Pública não fizesse prova concreta de ampla fiscalização contratual, atribuindo 

ao ente público o ônus da prova. Contra esses julgados foram ajuizadas inúmeras reclamações 

ao STF, ao argumento de que estariam violando a decisão vinculante da ADC nº 16/DF. No 

julgamento dessas reclamações, as turmas do STF se dividiram, algumas entendendo correta a 

interpretação dos tribunais trabalhistas, outras entendendo que a prova da ausência de 

fiscalização caberia aos trabalhadores, autores das ações trabalhistas. 

Com o objetivo de superar essas questões, em março de 2017 o STF levou a julgamento 

o Recurso Extraordinário (RE) nº 760.931/DF37, leading case do Tema nº 246 da Repercussão 

Geral38, sobre o mesmo tema, e nele apenas reiterou a necessidade de comprovação do nexo de 

causalidade entre a conduta omissiva ou comissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo 

trabalhador, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que desempatou o placar 

(STF. RE nº 760.931/DF, Rel. Min. Rosa Weber; Red. designado Min. Luiz Fux. Plenário. DJe 

02/05/2017. Fls. 16 e 320):   

O caso concreto não tem elementos suficientes para permitir a caracterização dessa 
responsabilidade. Não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente 
negligente em relação aos terceirizados; não há prova do nexo de causalidade entre a conduta 
comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pela trabalhadora (STF. RE nº 
760.931/DF, Rel. Min. Rosa Weber; Red. designado Min. Luiz Fux. Plenário. DJe 02/05/2017. 
Fl. 324). 

 

 O julgamento do RE nº 760.931/DF caminhou em dois sentidos. Um dos caminhos, 

guiado pelo voto da Relatora Ministra Rosa Weber, com complementos do Ministro Roberto 

Barroso, levava ao entendimento de que a comprovação de fiscalização dos contratos pela 

Administração Pública poderia ser de forma simples, inclusive pela aplicação de metodologias 

de amostragem (STF. RE nº 760.931/DF, Rel. Min. Rosa Weber; Red. designado Min. Luiz Fux. 

Plenário. DJe 02/05/2017. Fl. 320) 

 O outro caminho, que levou ao resultado do julgamento, guiado pelo voto do Ministro 

Luiz Fux, rejeitava a possibilidade da Administração Pública “responder por verbas trabalhistas 

                                                 
37  O RE nº 760.931/DF foi interposto pela União contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Superior do 
Trabalho, o qual negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto por ela (STF. RE nº 760.931/DF, Rel. 
Min. Rosa Weber; Red. designado Min. Luiz Fux. Plenário. DJe 02/05/2017. fls. 15 e 16).   
38 Segundo a relatoria da Ministra Rosa Weber, o RE nº 760.931/DF substituiu o paradigma em que foi reconhecida 
a repercussão geral do Tema 246, “responsabilidade subsidiária da Administração Pública na terceirização”, o RE 
nº 603.397/SC, devido ao seu trâmite em segredo de justiça (STF. RE nº 760.931/DF, Rel. Min. Rosa Weber; Red. 
designado Min. Luiz Fux. Plenário. DJe 02/05/2017. fl. 16 e 19).   
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de terceiros a partir de qualquer tipo de presunção”, de forma que essa transferência de 

responsabilidade apenas deve ser admitida “caso a condenação esteja inequivocamente 

lastreada em elementos concretos de prova da falha na fiscalização do contrato” (STF. RE nº 

760.931/DF, Rel. Min. Rosa Weber; Red. designado Min. Luiz Fux. Plenário. DJe 02/05/2017. 

Fls. 320 e 354) 

 Ao final, o STF fixou tese que veda a transferência automática à Administração Pública 

dos pagamentos de encargos trabalhistas não satisfeitos pela empresa contratada pelo Poder 

Público para execução indireta de suas atividades:  

O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere 
automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em 
caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (STF. RE nº 
760.931/DF, Rel. Min. Rosa Weber; Red. designado Min. Luiz Fux. Plenário. DJe 02/05/2017. 
fl. 354) (grifo acrescido). 
 

O vocábulo “automaticamente39 ”, inserido na tese, terminou por manter a decisão 

praticamente idêntica àquela proferida na ADC nº 16/DF, apenas vedando a aplicação de 

responsabilidade objetiva ao Poder Público. No entanto, o STF não definiu nesse julgado a 

quem cabe o ônus de provar a culpa do inadimplemento, deixando a questão em aberto 

(VORONOFF; NOUIRA, 2019). 

 

3.4. A ampliação da terceirização para atividades-fim da Administração Pública 
empresarial a partir das Leis da Reforma Trabalhista (Leis nº 13.429/2017 e nº 
13.467/2017): a inconstitucionalidade do inciso III da Súmula nº 331 do TST  
 

O art. 2º da Lei nº 13.429/2017,  inseriu, dentre outros dispositivos, os caputs dos artigos 

4º-A e 5º-A na Lei nº 6.019/1974, que disciplina o Trabalho Temporário, conceituando as 

empresas tomadoras de serviço e as prestadoras de serviços, respectivamente, como 

contratantes e prestadoras de “serviços determinados e específicos”. A indeterminação do termo 

ensejou interpretações ambíguas, algumas no sentido de autorizar a prática da terceirização em 

todas as atividades empresariais40 (AMORIM, 2017, p. 157): 

Art. 4º-A. Empresa prestadora de serviços a terceiros é a pessoa jurídica de direito privado 
destinada a prestar à contratante serviços determinados e específicos. 
Art. 5º-A. Contratante é a pessoa física ou jurídica que celebra contrato com empresa de 
prestação de serviços determinados e específicos. 

                                                 
39 A ideia de colocar o vocábulo “automaticamente” na Tese de Repercussão Geral, oriundo do Tema nº 246, foi 
do Ministro Ricardo Lewandowski (STF. RE nº 760.931/DF, Rel. Min. Rosa Weber; Red. designado Min. Luiz 
Fux. Plenário. DJe 02/05/2017. fl. 344). 
40 A revisão do inciso IV da Súmula nº 331 do TST foi feita pela Resolução nº 96 do TST, de 11 de setembro de 
2000, e ratificada pela Resolução nº 121 do TST, de 28 de outubro de 2003.  
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Poucos meses depois, no entanto, a Lei nº 13.467/2017, Lei da Reforma Trabalhista 

(DELGADO; DELGADO, 2017, p. 197), alterou os artigos 4º-A, caput, e 5º-A, caput, da Lei 

nº 6.019/1974, e inseriu o art. 4º-C, autorizando expressamente a terceirização de quaisquer 

atividades empresariais, acessórias ou principais, inclusive no âmbito da Administração Pública 

empresarial41, ao mencionar que poderá haver execução indireta de “qualquer uma das ativida-

des da contratante” (AMORIM, 2017, p. 159):  

4º-A. Considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela contratante da 
execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, à pessoa jurídica de 
direito privado prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua 
execução. 
(...) 
4º-C. São asseguradas aos empregados da empresa prestadora de serviços a que se refere o art. 
4º-A desta lei, quando e enquanto os serviços, que podem ser de qualquer uma das atividades da 
contratante, foram executados nas dependências da tomadora, as mesmas condições: 
(...) 
5º-A. Contratante é a pessoa física ou jurídica que celebra contrato com a empresa de prestação 
de serviços relacionados a quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal. 

 

Poucos meses após a entrada em vigor desta legislação, o STF levou a julgamento si-

multaneamente duas ações que questionavam a constitucionalidade da proibição imposta à ter-

ceirização na atividade-fim das empresas pela Súmula nº 331 do TST: a Arguição de Descum-

primento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 324/DF e o RE nº 958.252/MG, Tema nº 725 de 

Repercussão Geral, julgados em conjunto (NOTÍCIAS STF, 2018).  

 A ADPF nº 324/DF foi ajuizada pela Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG) e 

teve como relator o Ministro Luís Roberto Barroso. Seu principal fundamento foi a existência 

de muitas decisões proferidas pela justiça trabalhista com base na Súmula nº 331 do TST, vio-

ladoras de preceitos constitucionais fundamentais de legalidade, liberdade, livre iniciativa e 

valorização do trabalho, ferindo, respectivamente, o art. 5º, inciso II42, o art. 5º, caput43 e o art. 

1º, inciso IV44, da CRFB/1988. Assim, requereu a inconstitucionalidade do inciso III da Súmula 

                                                 
41 Antes do advento da Lei da Reforma Trabalhista, na Administração Pública, apenas as atividades-meio podiam 
ser objeto de terceirização, tanto na Administração Pública regida pelo direito público, pela previsão dada, à época, 
pelo Decreto nº 2.271/1997, em seu art. 1º, caput, quanto na regida pelo direito privado, pela previsão dada, à 
época, pelo inciso III da Súmula nº 331 do TST (AMORIM, 2017, p. 159). 
42 Literalidade do art. 5º, inciso II, da CRFB/1988: “II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 
coisa senão em virtude de lei”.  
43 Literalidade do art. 5º, caput, da CRFB/1988: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes”. 
44 Literalidade do art. 1º, caput e inciso IV, da CRFB/1988: “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada 
pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 
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nº 331 do TST, que veda a terceirização de atividades-fim de empresas privadas e estatais (NO-

TÍCIAS STF, 201445). 

De acordo com a ABAG, ao deixar de reconhecer o fenômeno da terceirização como 

uma estratégia de atuação eficaz no mercado, a Justiça do Trabalho violou o direito fundamental 

à liberdade de contratação interempresarial. Além disso, invocou violação ao direito de liber-

dade, garantido pelo art. 5º, caput, da CRFB/198846; à legalidade garantida pelo art. 5º, inciso 

II, da CRFB/198847; e aos princípios dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, fun-

damentos do Estado Democrático de Direito, previstos no art. 1º, inciso IV, da CRFB/199848 

(NOTÍCIAS STF, 2014).    

O voto do relator da ADPF nº 324/DF, Ministro Roberto Barroso, foi seguido pela mai-

oria, que julgou procedente o pedido. Segundo Barroso, é inevitável que o Direito do Trabalho 

não passe por transformações em países de economia aberta. Afirmou também que a 

CRFB/1988 não impõe a adoção de um modelo de produção específico, logo, não impede o 

desenvolvimento de estratégias de produção mais flexíveis, como o uso da terceirização (IN-

FORMATIVO STF, 2018).  

 Ademais, o voto do Relator foi no sentido de que a precarização do trabalho, a violação 

da dignidade do trabalhador ou o desrespeito aos direitos previdenciários não decorrem auto-

maticamente da terceirização, mas são produtos do exercício abusivo desse instituto, que, para 

ser evitado, precisa ser utilizado de forma compatível com as normas protetivas do trabalhador 

(INFORMATIVO STF, 2018).  

Nesse sentido, a ADPF nº 324/DF foi julgada procedente49 e o RE nº 958.252/MG foi 

provido50, fixando-se a seguinte Tese de Repercussão Geral (Tema nº 725):  

                                                 
Direito e tem como fundamentos: (...) IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa”.  
45 Apesar da decisão da ADPF nº 324/DF ter sido proferida em 30 de agosto de 2018, seu acórdão ainda não foi 
publicado. Dessa forma, o estudo se baseou nas notícias e no informativo nº 912 publicados pelo site do STF.  
46 Literalidade do art. 5º, caput, da CRFB/1988: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:”.  
47 Literalidade do inciso II do art. 5º, da CRFB/1988: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 
coisa senão em virtude de lei”.  
48 Literalidade do art. 1º, caput e inciso IV, da CRFB/1988: “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada 
pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 
Direito e tem como fundamentos: IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa”.  
49 Segundo a decisão proferida na ADPF nº 324/DF disponibilizada no site do STF (sem disponibilização do teor 
dos votos), o Relator esclareceu que a decisão de procedência do pedido “não afeta automaticamente os processos 
em relação aos quais tenha havido coisa julgada”.  
50 De acordo com o informativo do STF, ao apreciar o Tema 725 da Repercussão Geral, o ministro Luiz Fux, 
relator do RE nº 958.252/MG, deu a ele provimento para reformar o acórdão recorrido (INFORMATIVO STF, 
2018).  
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É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas 
distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabili-
dade subsidiária da empresa contratante”51.  

 

De acordo com o relator do RE nº 958.252/MG, Ministro Luiz Fux, o direito de liber-

dade não pode ser restringido por uma súmula, mas somente por medidas legitimamente defi-

nidas pela CRFB/1988, pois, para mitigar esse direito constitucionalmente garantido, é neces-

sária uma argumentação mais sólida. Dessa forma, a Súmula nº 331 do TST foi considerada 

inconstitucional, por violar os princípios da livre iniciativa e da liberdade contratual52 (INFOR-

MATIVO STF, 201853). 

 Em voto vencido, o Ministro Edson Fachin afirmou que a restrição da terceirização ape-

nas para atividades-meio, feita pela Súmula nº 331 do TST, não violaria a liberdade de contratar, 

julgando inválidas as contratações de mão-de-obra terceirizada para atividades-fim. Segundo 

Fachin, a terceirização não foi vetada pela referida súmula, que apenas procurou proteger as 

relações de emprego, até porque, segundo argumentou, é função típica do Poder Judiciário im-

por interpretações normativas, buscando equilíbrio entre as garantias constitucionais, como, por 

exemplo, entre o direito à livre iniciativa e a valorização do trabalho (INFORMATIVO STF, 

2018). 

Seguindo a divergência, a Ministra Rosa Weber apontou que a Súmula nº 331 do TST 

prestigia o contrato de trabalho e a proteção dos direitos constitucionais trabalhistas conferidos 

por ele. Para Rosa Weber, a terceirização de atividades-fim contraria o objetivo do instituto 

apresentado pela Ciência da Administração, por meio da Teoria do Foco54, de permitir a con-

centração das empresas em suas atividades principais, transferindo suas atividades instrumen-

tais a terceiros (INFORMATIVO STF, 2018). 

                                                 
51 Para formulação da tese final de Repercussão Geral, Tema nº 725, foram deliberados os seguintes pontos: “1) é 
lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a 
contratante e o empregado da contratada” e “2) na terceirização, compete à contratante verificar a idoneidade e a 
capacidade econômica da terceirizada e responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, 
bem como por obrigações previdenciárias” (INFORMATIVO STF, 2018). 
52 Justificando seu voto, o relator sustentou que a terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalha-
dores e que as leis trabalhistas são de observância obrigatória por todos os envolvidos na relação de terceirização. 
Além do mais, segundo Fux, a terceirização resulta em benefícios aos trabalhadores, como a redução do desem-
prego e o aumento de salários. Na mesma linha, o Ministro Alexandre de Moraes frisou que a intermediação ilícita 
de mão-de-obra não se confunde com a terceirização de atividade-fim (INFORMATIVO STF, 2018).   
53 Apesar do julgamento do RE nº 958.252/MG ter ocorrido em 30 de agosto de 2018, seu acórdão ainda não foi 
publicado. Dessa forma, o estudo se baseou no informativo nº 912 publicado pelo STF.  
54  Segundo a Teoria do Foco, a terceirização possui “a finalidade de concentração do organismo empresarial 
naquelas atividades que constituem sua vocação nuclear (atividade-fim), com vistas à maior especialização, 
racionalização de recursos e qualificação do produto, mediante a transferência para terceiros da execução das 
demais atividades, ditas acessórias, instrumentais e auxiliares (atividades-meio)” (AMORIM, 2009, p. 46).  
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No entanto, a visão da Ministra Rosa Weber e do Ministro Edson Fachin não prevalece-

ram. Com isso, o STF declarou lícita a terceirização de quaisquer atividades (meio ou fim) no 

âmbito da iniciativa privada, o que, em princípio, se aplica às empresas estatais, já que, nos 

termos do art. 173, § 1º, inciso II, da CRFB/198855, elas se submetem ao mesmo regimento 

jurídico das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas. 

Esse julgamento influenciaria a alteração da disciplina da terceirização também no âm-

bito da Administração Pública central, por meio do Decreto nº 9.507/2018 (MINISTÉRIO DA 

ECONOMIA, 2018), como será visto a seguir.    

 

3.5. Decreto nº 9.507/2018: a ampliação da terceirização na Administração Pública central  

   

 No mês posterior aos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG, em que 

o STF reputou lícita a terceirização de atividades-fim no âmbito das empresas privadas, o go-

verno federal editou o Decreto nº 9.507/2018, que dispõe sobre a execução indireta de serviços 

da Administração Pública federal, revogando o Decreto nº 2.271/199756 (MINISTÉRIO DA 

ECONOMIA, 2018). Observada a vacatio legis,57 a norma entrou em vigor em janeiro de 2019. 

 Analisando essa nova legislação, Gabriela Delgado e Helder Amorim entendem tratar-

se de norma com um traço liberalizante intenso que praticamente eliminou os limites à tercei-

rização impostos pelo revogado Decreto nº 2.271/1997. Por meio desse decreto, dizem os au-

tores, o Poder Executivo “objetiva promover o alargamento da terceirização no âmbito da ad-

ministração pública e das empresas estatais”, seguindo a onda liberalizante promovida pelos 

outros Poderes, como o Poder Legislativo, pelas Leis nº 13.429/2017 e nº 13.467/2017, e o 

Poder Judiciário, pelas decisões do STF na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252/DF (DEL-

GADO; AMORIM, 2018). 

                                                 
55 Literalidade do art. 173, § 1º e inciso II do § 1º, da CRFB/1988: “§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da 
empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de 
produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre: (...) II - a sujeição ao regime 
jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e 
tributários”.  
56 O Decreto nº 2.271/1997 dispunha sobre a “contratação de serviços pela Administração Pública Federal direta, 
autárquica e fundacional” (emenda do Decreto nº 2.271/1997), abarcando apenas a Administração Pública federal 
regida pelo direito público. Já o Decreto nº 9.507/2018 dispõe sobre a “execução indireta, mediante contratação, 
de serviços da administração pública federal direta, autárquica e fundacional e das empresas públicas e das 
sociedades de economia mista controladas pela União” (ementa do Decreto nº 9.507/2018), abarcando toda a 
Administração Pública federal, tanto a regida pelo direito público quanto a regida pelo direito privado.    
57 Literalidade do art. 18 do Decreto nº 9.507/2018: “Este Decreto entra em vigor cento e vinte dias após a data de 
sua publicação”.  
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Diferentemente do Decreto nº 2.271/1997, revogado, o Decreto nº 9.507/2018 não indi-

cou as atividades passíveis de terceirização, mas as atividades que não podem ser objeto de 

terceirização, admitindo, portanto, a execução indireta de todas as demais, conforme seu art. 3º 

(DELGADO; AMORIM, 2018): 

Art. 3º Não serão objeto de execução indireta na administração pública federal direta, autárquica 
e fundacional, os serviços: 
I – que envolvam a tomada de decisão ou posicionamento institucional nas áreas de planejamento, 
coordenação, supervisão e controle;  
II – que sejam considerados estratégicos para o órgão ou entidade, cuja terceirização possa co-
locar em risco o controle de processos e de conhecimentos e tecnologias; 
III – que estejam relacionados ao poder de polícia, de regulação, de outorga de serviços públicos 
e de aplicação de sanção; e  
IV – que sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou 
da entidade, exceto disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo extinto, total ou 
parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal.  

 

Percebe-se, pela análise do inciso IV acima que, apesar das atividades da Administração 

Pública central “inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou 

entidade” não poderem ser, em regra, objetos de terceirização, essa lógica não se aplica quando 

se tratar de cargos extintos, total ou parcialmente (DELGADO; AMORIM, 2018).  

No § 1º de seu art. 3º, o Decreto prevê que, apesar das atividades elencadas nos incisos 

do art. 3º não poderem ser objeto de terceirização, os serviços auxiliares, instrumentais e aces-

sórios relacionados a elas poderão ser terceirizados, salvo quanto à realização de atos adminis-

trativos e tomadas de decisão. 

O §2º do art. 3º, por sua vez, traz a única vedação absoluta à terceirização das atividades 

da Administração Pública central, que diz respeito aos serviços de fiscalização e consentimento 

relacionados ao exercício do poder de polícia: “os serviços auxiliares, instrumentais ou acessó-

rios de fiscalização e consentimento relacionados ao exercício do poder de polícia não serão 

objetos de execução indireta” (DELGADO; AMORIM, 2018). 

Em relação às empresas públicas e sociedades de economia mista, o Decreto nº 

9.507/2018, em seu art. 4º58, autoriza terceirização ainda mais, não limitando a terceirização, 

                                                 
58 Literalidade do art. 4º, do Decreto nº 9.507/2018: “Art. 4º Nas empresas públicas e nas sociedades de economia 
mista controladas pela União, não serão objeto de execução indireta os serviços que demandem a utilização, pela 
contratada, de profissionais com atribuições inerentes às dos cargos integrantes de seus Planos de Cargos e Salários, 
exceto se contrariar os princípios administrativos da eficiência, da economicidade e da razoabilidade, tais como 
na ocorrência de, ao menos, uma das seguintes hipóteses I - caráter temporário do serviço; II - incremento tempo-
rário do volume de serviços; III - atualização de tecnologia ou especialização de serviço, quando for mais atual e 
segura, que reduzem o custo ou for menos prejudicial ao meio ambiente; ou IV - impossibilidade de competir no 
mercado concorrencial em que se insere. § 1º As situações de exceção a que se referem os incisos I e II do ca-
put poderão estar relacionadas às especificidades da localidade ou à necessidade de maior abrangência territorial. 
§ 2º Os empregados da contratada com atribuições semelhantes ou não com as atribuições da contratante atuarão 
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por exemplo, nem mesmo das atividades de tomada de decisão em áreas de planejamento, co-

ordenação, supervisão e controle, nem de atividades estratégicas que envolvam o domínio de 

conhecimento e de tecnologia, como faz ao tratar da Administração Pública central, nos incisos 

I e II de seu art. 3º59 (DELGADO; AMORIM, 2018).  

Em seu art. 4º o Decreto apenas veda terceirização das atividades das empresas estatais 

que constituem atribuições inerentes a cargos integrantes de seus Planos de Cargos e Salário. 

Ainda assim, permite exceções a essa restrição quando se tratar de (1) serviços de caráter tem-

porário, conforme previsto no inciso I; (2) incremento temporário do volume de serviços, con-

forme inciso II; (3) atualização de tecnologia ou especialização de serviço, quando for mais 

atual e segura, propiciar redução de custo ou for menos prejudicial ao meio ambiente, conforme 

inciso III; (4) impossibilidade de competir no mercado concorrencial em que se insere, con-

forme inciso IV (DELGADO; AMORIM, 2018); e (5) cargo extinto ou em processo de extinção, 

conforme o §3º.  

 O único cuidado adotado pelo Decreto nº 9.507/2018, ao tratar da Administração Pú-

blica empresarial, foi exigir que os terceirizados atuem somente na execução dos serviços con-

tratados (§ 2º do art. 4º60). Todavia, como mencionaram Delgado e Amorim, no caso e traba-

lhadores terceirizados que exerçam atribuições semelhantes ao dos trabalhadores da tomadora 

de serviços, torna-se difícil o controle para que os terceirizados atuem somente na execução dos 

serviços contratos (DELGADO; AMORIM, 2018). 

 A ampla discricionariedade na definição de quais tarefas serão passíveis de execução 

indireta no âmbito das empresas estatais encontra-se autorizada pelo §4º do art. 4º do Decreto, 

segundo o qual, “o Conselho de Administração ou órgão equivalente das empresas públicas e 

das sociedades de economia mista controladas pela União estabelecerá o conjunto de atividades 

que serão passíveis de execução indireta, mediante contratação de serviços”. 

                                                 
somente no desenvolvimento dos serviços contratados. § 3º Não se aplica a vedação do caput quando se tratar de 
cargo extinto ou em processo de extinção. § 4º O Conselho de Administração ou órgão equivalente das empresas 
públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União estabelecerá o conjunto de atividades que 
serão passíveis de execução indireta, mediante contratação de serviços”.  
59 Literalidade do art. 3º, caput e incisos I e II, do Decreto nº 9.507/2018: “Art. 3º Não serão objeto de execução 
indireta na administração pública federal direta, autárquica e fundacional, os serviços: I - que envolvam a tomada 
de decisão ou posicionamento institucional nas áreas de planejamento, coordenação, supervisão e controle; II - 
que sejam considerados estratégicos para o órgão ou a entidade, cuja terceirização possa colocar em risco o con-
trole de processos e de conhecimentos e tecnologias”.  
60  Literalidade do § 2º do art. 4º, do Decreto nº 9.507/2018: “Os empregados da contratada com atribuições 
semelhantes ou não com as atribuições da contratante atuarão somente no desenvolvimento dos serviços 
contratados”.  
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Este dispositivo termina por autorizar a terceirização de atividades de qualquer natureza, 

acessória ou principal, ainda que se trate de atribuição inerente ao cargo de empregado concur-

sado, como nas hipóteses excetuadas pelos incisos do art. 4º61, ou em caso de cargo total ou 

parcialmente extinto, como previsto no § 3º do art. 4º62 (DELGADO; AMORIM, 2018).     

O Decreto nº 9.507/2018 traz, no entanto, algumas cautelas à terceirização na Adminis-

tração Pública, dentre as quais, a vedação à caracterização do objeto do contrato de prestação 

de serviço como fornecimento de mão de obra, conforme art. 7º, inciso II; a vedação à pessoa-

lidade e a subordinação direta do empregado da contratada aos gestores da tomadora de serviços, 

inciso IV do art. 7º; e a exigência de previsões contratuais que garantam o cumprimento das 

obrigações trabalhistas nas contratações de serviços continuados com dedicação exclusiva de 

mão de obra, inciso V do art. 8º (DELGADO; AMORIM, 2018).  

Após essa análise histórico-normativa da ampliação da terceirização no âmbito da Ad-

ministração Pública, no próximo capítulo serão analisados impactos constitucionais do Decreto 

nº 9.507/2018. 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
61 Literalidade do art. 4º, caput e incisos, do Decreto nº 9.507/2018: “Art. 4º Nas empresas públicas e nas socie-
dades de economia mista controladas pela União, não serão objeto de execução indireta os serviços que demandem 
a utilização, pela contratada, de profissionais com atribuições inerentes às dos cargos integrantes de seus Planos 
de Cargos e Salários, exceto se contrariar os princípios administrativos da eficiência, da economicidade e da razo-
abilidade, tais como na ocorrência de, ao menos, uma das seguintes hipóteses: I - caráter temporário do serviço; II 
- incremento temporário do volume de serviços; III - atualização de tecnologia ou especialização de serviço, 
quando for mais atual e segura, que reduzem o custo ou for menos prejudicial ao meio ambiente; ou IV - impossi-
bilidade de competir no mercado concorrencial em que se insere”.  
62 Literalidade do art. 4º, caput e §3º, do Decreto nº 9.507/2018: “Art. 4º Nas empresas públicas e nas sociedades 
de economia mista controladas pela União, não serão objeto de execução indireta os serviços que demandem a 
utilização, pela contratada, de profissionais com atribuições inerentes às dos cargos integrantes de seus Planos de 
Cargos e Salários, exceto se contrariar os princípios administrativos da eficiência, da economicidade e da 
razoabilidade, tais como na ocorrência de, ao menos, uma das seguintes hipóteses: (...) § 3º Não se aplica a vedação 
do caput quando se tratar de cargo extinto ou em processo de extinção”.  



44 

 

4. CAPÍTULO 03 

 

As violações constitucionais e legais decorrentes da terceirização de atividades-fim pela 
Administração Pública: CRFB/1988 e Lei nº 8.666/1993 

 

4.1. A (i)legalidade e (in)constitucionalidade da terceirização de atividades-fim da Admi-
nistração Pública: limitação imposta pela Lei de Licitações (Lei nº 8.666/1993) e pelo Prin-
cípio da Organização funcional da Administração Pública 
 

A CRFB/1988 prevê, em seu art. 22, inciso XXVII63, que é competência privativa da 

União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação no âmbito da Administração Pú-

blica, inclusive para regulamentar o procedimento licitatório previsto no art. 37, inciso XXI, da 

CRFB/198864, e no art. 173, §1º, inciso III, da CRFB/199865, quanto às empresas estatais. Com 

esse objetivo, a União editou a Lei nº 8.666/1993 (DELGADO; AMORIM, 2018). 

Para fins de licitação, o art. 6º, inciso II, da Lei nº 8.666/199366 conceitua serviços como 

atividades destinadas “a obter determinada utilidade de interesse para a Administração” e men-

ciona como exemplos “demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, re-

paração, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos 

técnico-profissionais”, todos dotados de natureza acessória ou instrumental, conforme entendi-

mento firmado pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) por meio de sua Coordenadoria 

Nacional de Combate às Irregularidades Trabalhistas na Administração Pública (CONAP), em 

sua Nota Técnica nº 01, de fevereiro de 2019 (CONAP/MPT, 2019, p. 2): 

3.3 – Com efeito, a Lei n. 8.666/1993, no inciso II de seu art. 6º, lista os serviços que podem 
ser contratados (demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, 
adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnicos-

                                                 
63 Literalidade do art. 22, inciso XXVII, da CRFB/1998: “XXVII – normas gerais de licitação e contratação, em 
todas as modalidades, para as administrações públicas direta, autárquicas e fundacionais da União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para empresas públicas e sociedades de 
economia mista, nos termos do art. 173, §1º, III”.  
64 Literalidade do art. 37, inciso XXI, da CRFB/1998: “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”.  
65 Literalidade do art. 173, §1º, inciso III, da CRFB/1988: “§1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa 
pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou 
comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre: III -  licitação e contratação de obras, 
serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública”.  
66  Literalidade do art. 6º, inciso II, da Lei nº 8.666/1993: “Art. 6o Para os fins desta Lei, considera-se: 
II - Serviço - toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: 
demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, 
locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais”.  
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profissionais), demonstrando o caráter instrumental e acessório das atividades passíveis de ter-
ceirização (CONAP/MPT, 2019, p. 2)  

 

A Lei nº 8.666/1993 também menciona, em seu art. 6º, inciso II, que os serviços tercei-

rizáveis são destinados a obter “determinada utilidade de interesse para a Administração”. 

Nesse sentido, entende-se que o objetivo da Administração, ao contratar esses serviços, é rece-

ber um resultado útil e acabado, não servindo esse instrumento contratual para viabilizar o mero 

fornecimento de mão de obra (DELGADO; AMORIM, 2018). 

Disso decorre que a autorização legal para contratação de serviços pela Administração 

Pública limita-se às atividades acessórias e, ainda assim, desde que os trabalhadores terceiriza-

dos não sejam subordinados ao ente público contratante. Isso demonstra que o Decreto nº 

9.507/2018, ao permitir a execução indireta de atividades finalísticas da Administração Pública, 

viola norma infraconstitucional, sendo, portanto, passível de controle de legalidade pelo Poder 

Judiciário.    

Ao contrariar a Lei nº 8.666/1993, o Decreto nº 9.507/2018, além de ferir o princípio da 

legalidade, previsto no art. 5º, inciso II, da CRFB/198867, também extrapola a competência 

normativa do Poder Executivo federal, violando o art. 84, inciso IV, da CRFB/198868, que atri-

bui ao Presidente da República a competência normativa para expedir decretos e regulamentos 

limitados à fiel execução das leis (DELGADO; AMORIM, 2018). 

Essa invasão de competência pelo Poder Executivo no Legislativo transgride o princípio 

da separação dos Poderes, previsto no art. 2º, da CRFB/198869, segundo o qual, todos os Pode-

res da União (Legislativo, Judiciário e Executivo) têm suas competências e funções fundadas 

no texto constitucional, devendo respeitá-las de forma harmônica (SOUZA, 2014).  

Sob esses fundamentos, é constitucionalmente viável, portanto, a sustação do Decreto 

nº 9.507/2018 por ato do Congresso Nacional, nos termos do art. 49, inciso V, da CRFB/198870 

(DELGADO; AMORIM, 2018).  

                                                 
67 Literalidade do art. 5º, inciso II, da CRFB/1988: “II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 
coisa senão em virtude de lei”.  
68 Literalidade do art. 84, caput e inciso IV, da CRFB/1988: “Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da 
República: (...) IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para 
sua fiel execução”.  
69 Literalidade o art. 2º, da CRFB/1988: “São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, 
o Executivo e o Judiciário”.  
70 Literalidade do art. 49, caput e inciso V, da CRFB/1988: “Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso 
Nacional: V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites 
de delegação legislativa”.  
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Segundo José Alves de Souza, esse controle do Poder Executivo pelo Legislativo ou 

pelo Judiciário é garantido pelo sistema de freios e contrapesos (checks and balances), meca-

nismo previsto pela CRFB/1988, que objetiva evitar sobreposição de um Poder sobre outro 

(SOUZA, 2014).  

A terceirização de atividades-fim do Poder Público, permitida pelo Decreto nº 

9.507/2018, viola também o “princípio da organização funcional da Administração Pública”, 

com assento na interpretação sistemática dos art. 18, caput, 37 e 38 a 42, da CRFB/1998 (DEL-

GADO; AMORIM, 2018), que, respectivamente, confere ao Estado uma estrutura política-ad-

ministrativa de caráter federativo, dispõe sobre a estrutura e funcionamento da Administração 

Pública e impõem deveres e prerrogativas aos servidores públicos (AMORIM, 2009, p. 208).   

Segundo Amorim, esse princípio é fundado na exigência de um quadro de carreira pú-

blica profissionalizado para o exercício de atribuições estatais, pressupondo a predominância 

de relações de trabalho firmadas diretamente entre o Poder Público e seus agentes, seja em 

regime estatutário ou de direito privado, mas sempre exclusivamente comprometidos com a 

realização de competências institucionais do Estado (AMORIM, 2009, p. 208).  

Essa ideia de predominância de servidores públicos decorre do art. 37, da CRFB/1998, 

que, ao disciplinar sobre a prestação de trabalho em favor da Administração Pública, dispõe, na 

maioria dos seus incisos, sobre o trabalho prestado por eles diretamente ao Estado, seja perma-

nentemente, em cargo ou emprego público (inciso I do art. 37, da CRFB/198871), seja transito-

riamente, em cargo em comissão (inciso V do art. 37, da CRFB/199872) ou contrato temporário 

por excepcional interesse público (inciso IX do art. 37, da CRFB/198873), mas sempre com 

subordinação direta à Administração Pública. Apenas o inciso XXI74 prevê a contratação indi-

reta de serviços, em caráter residual75 (DELGADO; AMORIM, 2018).  

                                                 
71 Literalidade do art. 37, inciso I, da CRFB/1988: “os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos 
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei”.  
72  Literalidade do art. 37, inciso V, da CRFB/1988: “as funções de confiança, exercidas exclusivamente por 
servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira 
nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia 
e assessoramento”.  
73  Literalidade do art. 37, inciso IX, da CRFB/1988: “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo 
determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”.  
74 Literalidade do art. 37, inciso XXI, da CRFB/1988: “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”.  
75 Helder Amorim afirma que o art. 37, da CRFB/1998, possui 22 (vinte e dois) incisos. Entre eles, 2 (dois) se 
referem à criação de empresas estatais e suas subsidiárias, os incisos XIX e XX; 19 (dezenove) cuidam do regime 
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Disso se tira que o Estado deve manter uma estrutura funcional permanente, contínua e 

profissionalizada, exclusivamente comprometida com a realização e suas competências institu-

cionais76, admitindo a terceirização apenas excepcionalmente, nas situações em que não for 

possível ou viável a manutenção de um quadro funcional para o exercício de determinadas ati-

vidades (DELGADO; AMORIM, 2018).  

De acordo com Helder Amorim, a democracia exige uma estrutura burocrática estável, 

de modo que as funções públicas sejam exercidas por pessoas físicas integradas permanente-

mente nas instituições estatais e profissionalizadas para a realização eficiente de suas tarefas, 

sujeitas a um regime jurídico de deveres e prerrogativas que lhes imponham e assegurem atua-

ção orientada à realização do direito (AMORIM, 2009, p. 205).  

Esse comprometimento dos servidores públicos com as competências institucionais do 

Estado possui origem no próprio conceito de Administração Pública, como uma integração de 

pessoas e entidades atuando de modo organizado, permanente e contínuo, sob regime jurídico 

específico, comprometidas com a promoção de determinados valores fundamentais do ponto de 

vista institucional77 (AMORIM, 2009, p. 205).   

Ao terceirizar suas atividades-fim, o ente público promove a descontinuidade de sua 

estrutura funcional, devido à intensa rotatividade de trabalhadores, independentemente de se 

tratar de atividades acessórias ou principais, em profundo prejuízo aos objetivos maiores da 

sociedade (DRUCK; SENA; PINTO; ARAÚJO, 2018, p. 125). Portanto, o uso desse meca-

nismo em atividades-fim provoca instabilidade de trabalhadores ocupantes de funções princi-

pais da Administração Pública, “quebrando” sua atuação permanente e contínua.  

Conforme apresentado pelo site da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o Deputado 

Cláudio Abrandes do Partido Democrático Trabalhista (PDT) afirmou que a alta rotatividade 

de terceirizados na esfera pública tem como uma das causas os “cabos eleitorais”, trabalhadores 

                                                 
de trabalho prestado pelo servidor público, em regime de subordinação profissional com a Administração Pública; 
e apenas 1 (um) inciso, o XXI, dispõe sobre a contração de serviços para a execução indireta de atividades, 
estabelecendo uma relação indireta entre a Administração Pública e o trabalhador. Assim, a terceirização deve ser 
encarada como residual, excepcional (AMORIM, 2009, p. 206).  
76 De acordo com Helder Amorim, do ponto de vista institucional, Administração Pública é uma integração de 
pessoas e entidades atuando de modo organizado, permanente e contínuo, sob regime jurídico específico, compro-
metidas com a promoção de determinados valores fundamentais (AMORIM, 2009, p. 205).  
77 Segundo Helder Amorim, esse é o ponto de vista institucional. Do ponto de vista subjetivo, Administração 
Pública é um conjunto de pessoas, pública e privadas, e de órgãos que exercitam atividade administrativa. Já na 
concepção objetiva, é um conjunto de deveres ou competências voltadas à satisfação imediata dos interesses da 
coletividade (AMORIM, 2009, p. 205). 
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contratados pela empresa prestadora de serviços por indicação de parlamentares (CO-

NAB/MPT, 2019, p. 10), em substituição de terceirizados já treinados (CÂMARA LEGISLA-

TIVA DO DISTRITO FEDERAL, 2018):   

Abrantes argumenta que o trabalho no CEP Saúde78 exige especialização. “Os trabalhadores já 
estavam treinados, por exemplo, para a limpeza dos laboratórios”, observou, chamando atenção 
para o fato de que “as demissões têm sido sumárias, sem respeitar a permanência de 90 dias”. 
De acordo com ele, os funcionários estão sendo substituídos por “cabos eleitorais” (CÂMARA 
LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, 2018).  
 

A contratação intermediada desses “cabos eleitorais”, além de causarem a alta rotativi-

dade dos terceirizados, com reflexos trabalhistas negativos, como a ausência de férias regulares 

para esses trabalhadores (DRUCK; SENA; PINTO; ARAÚJO, 2018, p. 125), também violam 

o princípio da impessoalidade e da moralidade, previstos no caput do art. 37, da CRFB/1988. 

Por mais que as empresas contratadas pelo Poder Público passem pelo processo de licitação, 

para preservar a impessoalidade, a facilidade com que os empregados dessas empresas são in-

dicados por agentes públicos esvazia a impessoalidade, ferindo a moralidade administrativa 

(DELGADO; AMORIM, 2018) 

Segundo posição firmada pelo MPT, a CRFB/1988, ao dispor sobre a estrutura e o fun-

cionamento da Administração Pública e sobre os servidores públicos (arts. 37 a 42) pressupõe 

uma “cadeia hierárquica” na execução da atividade administrativa, composta por servidores ou 

empregados públicos subordinados à Administração Pública. Dessa forma, a terceirização de 

atividades relacionadas ao estabelecimento, desenvolvimento e controle de procedimentos ad-

ministrativos quebra essa cadeia, em violação à CRFB/1988 (CONAP/MPT, 2019, p. 4):  

4.6 – Assim, ao dispor sobre a estrutura e o funcionamento da administração pública e sobre os 
servidores públicos (arts. 37 a 42), a CRFB/1988 prevê a existência de uma cadeia uma cadeia 
hierárquica de execução da atividade administrativa, que deve ser exercida por servidores ou 
empregados em regime de subordinação profissional à administração (Acórdão do TCU-Plenário 
nº 1520/2006). Consequentemente, sob pena de quebra dessa cadeia hierárquica, não é possível 
a terceirização de atividades relacionadas ao estabelecimento, desenvolvimento e controle de 
procedimentos administrativos, realizadas por meio de atos administrativos (CONAP/MPT, 
2019, p. 4).  

 

                                                 
78 Centro de Educação Profissional público - Escola Técnica de Planaltina (CEP Saúde), segundo o site da CEP 
Saúde. Disponível em: < http://www.etecsaude.com.br/>. Acesso em 19 jun. 2019.   
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Para que se respeite a organização funcional constitucional do Estado, segundo o MPT, 

é preciso que a Administração Pública nomeie servidores e empregados por meio do instru-

mento do concurso público, para realização de suas atividades principais, objetivando atingir 

os fins para os quais foram criadas79 (CONAP/MPT, 2019, p. 4).  

Nesse sentido, segundo Helder Amorim, o princípio constitucional “mais diretamente” 

violado pela terceirização de atividades-fim na Administração Pública é o princípio da organi-

zação funcional da Administração Pública, pois a prática fragiliza o exercício das competências 

estatais, “desprofissionalizando o serviço público e os quadros de carreira”. De acordo com o 

autor, o contrato para prestação de serviços finalísticos celebrado pela Administração Pública 

possui vício por desvio de competência estatal, uma vez que terceirizados executam tarefas que 

deveriam ser praticadas por servidores públicos (AMORIM, 2009, p. 230 e 231).  

 

4.2. A (in)constitucionalidade da terceirização de atividades-fim pela Administração Pú-
blica com base nas demais normas constitucionais norteadoras: é necessário frear a am-
pliação do fenômeno 
 

Segundo Gabriela Delgado e Helder Amorim, o Poder Executivo, por meio do Decreto 

nº 9.507/2018, que autorizou a terceirização de quaisquer atividades da Administração Pública 

federal, pretendeu se beneficiar da inclinação liberalizante adotada pelo STF nas decisões da 

ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/DF, que reconheceram a inconstitucionalidade da vedação 

à terceirização de atividade-fim no âmbito do direito privado (DELGADO; AMORIM, 2018). 

No entanto, por mais que essas decisões digam respeito à disciplina da terceirização nas 

empresas estatais, porque são sujeitas ao regime jurídico de direito privado, o STF omitiu-se 

nesses julgados em analisar o alegado conflito entre a terceirização de atividade-fim e a obri-

gatoriedade de realização de concurso público para investidura em emprego público, prevista 

no inciso II do art. 37 da CRFB/1988. Ademais, aquelas decisões não versaram sobre a tercei-

rização no âmbito da Administração Pública central (DELGADO; AMORIM, 2018).  

Em idêntico sentido, o MPT também apontou a omissão do STF em apreciar o tema da 

terceirização de atividade-fim pelo Poder Público à luz das normas constitucionais que versam 

sobre a Administração Pública: “contudo, até o momento, o STF não se manifestou sobre a 

                                                 
79 Segundo Helder Amorim, as atividades-meio, por serem também atividades indispensáveis à execução de atos 
administrativos, não discrepam, em natureza, das atividades atribuídas aos servidores públicos, salvo por conta de 
sua intensidade e importância estratégica na obtenção de resultado visado pela competência estatal. Portanto, a 
delimitação das atividades terceirizáveis foi uma delimitação histórica-constitucional (AMORIM, 2009, p. 207 e 
208).   
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terceirização no âmbito da administração pública direta e indireta, análise que necessariamente 

deve ser realizada à luz dos arts. 37 a 44 da CRFB/1988, especialmente nos incisos I e II de seu 

art. 3780” (CONAP/MPT, 2019, p. 3) 

A não observância da regra do concurso público, prevista pelo inciso II do art. 37, da 

CRFB/1988, fere o princípio da impessoalidade, disposto no caput do mesmo artigo. Embora a 

obrigatoriedade de licitação prévia para contratação de prestadoras de serviços pela Adminis-

tração Pública, prevista no inciso XXI do art. 37, da CRFB/198881, seja também um mecanismo 

garantidor de impessoalidade (art. 37, caput, da CRFB/1988), não é o mais eficaz para garantir 

isonomia na seleção de pessoal que presta serviço ao Poder Público, pois não impede que os 

administradores, por interesses pessoais, interfiram na escolha dos trabalhadores terceirizados. 

Por esse motivo, na visão de Delgado e Amorim, o procedimento mais eficaz para garantia de 

impessoalidade na seleção de pessoal é o concurso público (DELGADO; AMORIM, 2018). 

A falta de critérios objetivos na seleção de pessoal pelas empresas de terceirização faci-

lita interferências pessoais de administradores públicos nessa escolha, tornando possível, por 

exemplo, a contratação de “cabos eleitorais”, prática violadora do princípio da impessoalidade 

e da moralidade, conforme visto no tópico anterior82. A ampliação desmedida do uso desse 

fenômeno pela Administração Pública incita práticas patrimonialistas de apadrinhamento e/ou 

nepotismo (CONAP/MPT, 2019, p. 5, 10 e 11).  

                                                 
80 Literalidade do art. 37, caput e incisos I e II, da CRFB/1988: “Art. 37. A administração pública direta e indireta 
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: I - os cargos, empregos 
e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como 
aos estrangeiros, na forma da lei; II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em 
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou em-
prego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre 
nomeação e exoneração”.  
81 Literalidade do art. 37, inciso XXI, da CRFB/1988: “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.” 
82 No tópico 3.1 desse estudo foi mencionado que os “‘cabos eleitorais’ além de causarem a alta rotatividade dos 
terceirizados e, por conseguinte, reflexos trabalhistas negativos, como a ausência de férias regulares para esses 
trabalhadores (DRUCK; SENA; PINTO; ARAÚJO, 2018, p. 125), também violam o princípio da impessoalidade 
e da moralidade, previstos no caput do art. 37, da CRFB/1988, pois, por mais que as empresas contratadas pelo 
Poder Público passem pelo processo de licitação, que tem natureza impessoal e moral, a contratação por essas 
empresas de trabalhadores indicados por agentes públicos retira sua impessoalidade e também fere a moralidade 
administrativa, uma vez que retira a credibilidade desse processo (DELGADO; AMORIM, 2018)”.  
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Um indício dessa prática é o fato de familiares de deputados e deputadas serem propri-

etários de empresas prestadoras de serviços ao Poder Público, conforme notícia do jornal Cor-

reio Brasiliense, o que facilita a interferência desses agentes na seleção de seu pessoal, gerando 

conflito de interesses quanto à contratação dessas empresas pelo Estado83 (CORREIO BRASI-

LIENSE, 2013).  

Além disso, as empresas prestadoras de serviço à Administração Pública não realizam 

estudos prévios e planejamento adequado à execução dos contratos, o que leva à ausência de 

indicadores ou atributos necessários à efetiva avaliação e de controle quanto à gestão de recur-

sos, facilitando o desvio de verbas públicas (CONAP/MPT, 2019, p. 11). 

A interferência de interesses privados na Administração Pública também acontece 

quando o processo licitatório não ocorre quando deveria, sob falsa justificativa de contratação 

emergencial pela Administração Pública. Conforme aponta o MPT, os contratos de prestação 

de serviços firmados com o Poder Público, quando não há prévia licitação, não raro são super-

faturados, prevendo valores maiores do que os de mercado. Além disso, em muitos casos, esses 

contratos são renovados diversas vezes, por anos, demonstrando que não possuem caráter emer-

gencial84 (CONAP/MPT, 2019, p. 8 e 9).  

Isso demonstra que, muitas vezes, a terceirização levada a cabo no âmbito da Adminis-

tração Pública tem constituído “mecanismo viabilizador de várias formas de corrupção”, des-

caracterizando seu verdadeiro objetivo de racionalizar os gastos públicos e aumentar a eficiên-

cia do serviço prestado, devido à “suposta especialização técnica das empresas terceirizadas” 

(CONAP/MPT, 2019, p. 8).  

Essas situações de uso abusivo da terceirização pela Administração Pública, além de 

ferirem o princípio da moralidade e da impessoalidade, por não privilegiarem a contratação de 

                                                 
83 Segundo notícia do Correio Brasiliense, políticos possuem ligação com as prestadoras de serviços contratadas 
pelo Estado: “muitos parlamentares e seus familiares são donos de companhias, e bancadas em favor do lobby 
dessa categoria empresarial existem no Congresso Nacional e na Câmara do Distrito Federal” (CORREIO 
BRASILIENSE, 2013).  
84  Segundo o MPT, demonstra-se por meio de várias ações civis públicas, ajuizadas pelo MPT, sucessivas 
contratações emergenciais que tinhas por objetivo a sonegação de verbas trabalhistas. Apesar da Administração 
Pública pagar os valores integrais das verbas rescisórias ao final de todos os contratos emergenciais, os empregados 
terceirizados só as recebiam uma vez, mesmo com o término do contrato, continuavam prestando serviços para a 
mesma empresa prestadora, mas em sob um novo contrato emergencial. Há também os casos em que as prestadoras 
de serviços cogiram seus empregados a devolver as verbas rescisórias parcialmente como condição para que 
fossem contratados pelas “novas” empresas contratadas emergencialmente (CONAP/MPT, 2019, p. 9).  
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profissionais com maior competência técnica para o exercício das devidas funções, ferem tam-

bém o princípio da eficiência, previsto no caput do art. 37, da CRFB/1988 (CONAP/MPT, 

2019, p. 9).  

À luz do princípio da eficiência, previsto no art. 37, caput, da CRFB/1988, a terceiriza-

ção na Administração Pública pode constituir mecanismo de obtenção no mercado de serviços 

em atividades acessórias e de apoio, úteis ao exercício de suas atribuições, para que o aparelho 

estatal possa se concentrar no núcleo de sua competência, promovendo economicidade de re-

cursos humanos, materiais e financeiros. Portanto, embora o princípio da eficiência exija da 

Administração Pública uma atuação ágil, flexível, menos custosa e menos burocrática, suas 

ações devem sempre ser a serviço do interesse público. Desse modo, a decisão por terceirizar 

uma atividade deve se balizar por uma relação de custo-benefício econômico e social, equili-

brando valores constitucionais (AMORIM, 2009, p. 202 e 204).  

Quando a terceirização é utilizada pelo Estado de forma desmedida, com base em inte-

resses privados, desvia-se da realização do interesse público, resultando numa espécie de “co-

lonização” privada do Estado, conforme afirmam Delgado e Amorim (DELGADO; AMORIM, 

2018): 

Aliás, a ampliação desmedida da terceirização no setor público possivelmente introduzirá “cu-
nhas de interesses privados no interior do serviço público”, numa dinâmica crescente de coloni-
zação privada do espaço estatal. Esta dinâmica por óbvio não absorve os princípios da morali-
dade e da impessoalidade, preceitos expressos no art. 37, caput, da Constituição, vinculantes para 
os atos e condutas da Administração Pública e de seus entes (DELGADO; AMORIM, 2018) 

  

O interesse público é finalidade principal da Administração Pública central, inclusive 

ao terceirizar. Ao reconhecer a constitucionalidade da terceirização de atividades-fim no âmbito 

do direito privado, o STF se fundou no exercício da livre iniciativa e da autonomia da vontade, 

princípios norteadores do direito privado.  Não são estes os princípios que devem orientar a 

Administração Pública na subcontratação de suas atividades, senão a estrita realização do inte-

resse público. Daí porque, as decisões do STF, na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252/DF, 

não constituem fundamento para ampliação da terceirização na Administração Pública regida 

pelo direito público, conforme afirmou Cristiana Fortini ao analisar o resultado da ADPF nº 

324/DF:  

claro que não se pode desconsiderar o voto do ministro Gilmar Mendes que menciona a 
dificuldade de se diferenciar a atividade-meio da atividade-fim. Mas, salvo melhor juízo, os 
demais argumentos apresentados pelos ministros para afirmar a constitucionalidade se aplicam 
ao campo privado, sendo imprestáveis para a esfera pública em especial diante das diversas 
regras peculiares a esse setor (FORTINI, 2018).  
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No âmbito das empresas estatais também há contenções constitucionais que precisam 

ser observadas, como a impessoalidade e a moralidade administrativa, segundo afirmam Helder 

Amorim e Gabriela Delgado, pois são fundamentais para o funcionamento do Estado (DEL-

GADO; AMORIM, 2018): 

Nesse trajeto, também importa reforçar a necessidade de aplicação rigorosa, integrada e harmô-
nica do conjunto de princípios constitucionais nas relações trabalhistas em entidades estatais, por 
serem eles referências constitutivas da arquitetura e do funcionamento do Estado, em suas vari-
adas esferas de organização, poder e funções (DELGADO; AMORIM, 2018) 

 

Quando os direitos trabalhistas são desrespeitados, a dignidade da pessoa humana, fun-

damento da República Federativa do Brasil, previsto no art. 1º, inciso III, da CRFB/1988, tam-

bém é desrespeitada. Segundo Graça Druck, Jeovana Sena, Marina Morena Pinto e Sâmia Ara-

újo, nas terceirizações, inclusive as feitas pelo Poder Público, há o constante desrespeito aos 

direitos trabalhistas “nas más condições de trabalho, nos salários baixos, na piora das condições 

de saúde, nos maiores índices de acidentes e na vulnerabilidade dos trabalhadores que dispersos 

e fragmentados, têm dificuldades para se organizar coletivamente” (DRUCK; SENA; PINTO; 

ARAÚJO, 2018, p. 116).   

A violação de direitos trabalhistas na terceirização de serviços contraria o interesse pú-

blico, corrompendo a verdadeira finalidade do uso desse instituto pela Administração Pública. 

O Ministro Ricardo Lewandowski aponta, como exemplo dessa violação, as “empresas de fa-

chada”, empresas contratadas pelo Estado que desaparecem, deixando débitos trabalhistas 

(STF, ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 08/09/2011. fl. 44).       

As consequências são o prejuízo ao trabalhador lesado, que só terá acesso aos seus di-

reitos por meio de um demorado processo judicial, e o prejuízo ao erário, pois  a Administração 

Pública, além de pagar pela contratação da empesa prestadora, também pagará pelos encargos 

trabalhistas inadimplidos pela contratada, caso comprovada falha no processo licitatório ou na 

fiscalização da empresa pelo Poder Público, de acordo com o julgamento da ADC nº 16 pelo 

STF (CONAP/MPT, 2019, p. 13). Esses movimentos revelam profunda violação ao princípio 

da supremacia do interesse público, na medida em que desvaloriza os trabalhadores, gera pre-

juízo aos cofres públicos e à eficiência dos serviços. 
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A terceirização de atividade-fim também fere o princípio da isonomia, previsto no art. 

5º, caput, da CRFB/199885, pois os terceirizados que exercem atividades iguais aos dos servi-

dores e empregados públicos, por estarem inseridos em categorias profissionais diferentes, não 

farão jus aos mesmos direitos (CONAP/MPT, 2019, p. 5).  

Na iniciativa privada, a Lei nº 6.019/1974, art. 4º-C, § 1º, inserido pela Lei nº 

13.467/2017, prevê como mera faculdade dos contratantes a observância de igual remuneração 

entre os empregados da tomadora e os terceirizados que exerçam a mesma função, o que viola 

o princípio constitucional da isonomia, de observância obrigatória: 

§1º Contratante e contratada poderão estabelecer, se assim entenderem, que os empregados da 
contratada farão jus a salário equivalente ao pago aos empregados da contratante, além de outros 
direitos não previstos neste artigo.  

  

As empresas estatais exploraras de atividade econômica, sujeitas ao disciplinamento do 

direito privado (FURTADO, 2013, p. 164), devem valorizar o trabalho humano, como uma das 

bases constitucionais da ordem econômica, do que decorre que a assimetria de tratamento entre 

empregado público e terceirizado que desenvolvem igual trabalho, no âmbito da Administração 

Pública empresarial, também afronta o art. 170, caput, da CRFB/1988 (DELGADO; AMORIM, 

2014, p. 56 e 57).  

Conforme afirma Ailsi Costa de Oliveira e Maria dos Remédios Fontes Silva, a desi-

gualdade de tratamento entre os servidores públicos e trabalhadores terceirizados, pela Admi-

nistração Pública não é apenas remuneratória. Pelo prisma sociotrabalhista, criou-se a possibi-

lidade de duas classes distintas de trabalhadores estarem em um mesmo ambiente de trabalho 

e, até mesmo, após ampliação da terceirização pelo Decreto nº 9.507/2018, realizando a mesma 

tarefa (OLIVEIRA; SILVA, 2013).  

Uma das mais notáveis diferenças de proteção jurídica entre servidor público e traba-

lhador terceirizado, na Administração Pública central, diz respeito à estabilidade, que é adqui-

rida pelo servidor após três anos de efetivo exercício, art. 41,da CRFB/1988, não extensível ao 

trabalhador terceirizado, inteiramente sujeito ao regramento da CLT (OLIVEIRA; SILVA, 

2013):  

Enquanto o servidor público aprovado para um cargo de provimento efetivo em virtude de con-
curso público possui, por força do art. 41 da Constituição Federal estabilidade após três anos de 
efetivo exercício, o servidor contratado por uma empresa terceirizada e regido pela CLT tem as 

                                                 
85 Literalidade do art. 5º, caput, da CRFB/1988: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes”.  
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mesmas garantias legais que qualquer empregado da iniciativa privada. Não existe qualquer dis-
positivo infraconstitucional capaz de igualar ou, pelo menos, minimizar os transtornos causados 
por esse aspecto tomado como exemplo (OLIVEIRA; SILVA, 2013). 

 

Outra diferença com forte impacto diz respeito à representação sindical. Segundo as 

autoras, os trabalhadores terceirizados são prejudicados, pois a representação sindical dos ser-

vidores públicos se dá por sindicados historicamente fortes, o que faz a exercício de direitos ser 

mais fácil, enquanto a representação dos terceirizados é feita por sindicatos com menos expres-

sividade, logo, com fraco poder de negociação (OLIVEIRA; SILVA, 2013).  

Consequência disso é, por exemplo, a facilidade com que os servidores públicos exer-

cem o direito de greve, enquanto os trabalhadores terceirizados não se sentem encorajados para 

realizar tal movimento. Observa-se, assim, que a terceirização é responsável pela criação de 

uma categoria de “trabalhadores de segunda linha” (OLIVEIRA; SILVA, 2013).  

Segundo Druck, Sena, Pinto e Araújo, essa desigualdade de tratamento provoca a nega-

ção, pelos terceirizados, de sua condição profissional, que se apresentam, muitas vezes, apenas 

como um trabalhador daquele local público, sem mencionar ser, na verdade, contratado de uma 

empresa prestadora de serviços (DRUCK; SENA; PINTO; ARAÚJO, 2018, p. 127): 

eles negam a condição de terceirizado, e não o trabalho em si que realizam. De fato, como mos-
trado anteriormente, grande parte dos terceirados da UFBA sente satisfação em trabalhar em uma 
universidade, onde podem se relacionar com estudantes, professores e servidores e talvez, prin-
cipalmente, por poderem afirmar: “Eu trabalho na UFBA” (e não na empresa A ou B). Isso, 
inegavelmente, representa um certo status para esses trabalhadores, sentimento que também 
existe entre professores, funcionário e estudantes (DRUCK; SENA; PINTO; ARAÚJO, 2018, p. 
127).    

 

Diante das afrontas constitucionais apontadas, algumas soluções despontam no plano 

político e doutrinário. Quanto à violação à obrigatoriedade do concurso público e ao princípio 

da organização funcional da Administração Pública, provocada pela permissão de terceirização 

de atividades-fim, talvez a solução mais apropriada se encontre na revogação do Decreto nº 

9.507/2018. A esse respeito, tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Decreto Legislativo 

(PDC) nº 1063/2018, de autoria do Deputado Federal Paulo Teixeira – Partido dos Trabalhado-

res, que tem por objeto a sustação do Decreto nº 9.507/2018 (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 

2018). 

O MPT também apresentou uma solução regulamentar que, em tese, obstaria a terceiri-

zação de atividades principais da Administração Pública central. Considerando que uma das 

exceções à terceirização, previstas no Decreto nº 9.507/2018, seria aquela relativa às atividades 
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inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo Plano de Cargos do órgão ou entidade pú-

blica (art. 3º, inciso IV), a entidade propõe que passe a constar expressamente nesses planos 

todas as suas atividades principais, de forma a excluí-la da possibilidade de terceirização (CO-

NAP/MPT, 2019, p. 4).  

No entanto, essa solução encontra sérios obstáculos práticos e jurídicos. Por exemplo, a 

previsão de atividades finalísticas em planos de cargos dos entes públicos não impede a tercei-

rização quando se tratar de cargos extintos, conforme ressalva constante no art. 3º, inciso IV, 

do Decreto: 

Art. 3º Não serão objeto de execução indireta na administração pública federal direta, autárquica 
e fundacional, os serviços:  
(...) 
IV - que sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou 
da entidade, exceto disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo extinto, total 
ou parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal. (grifo acrescido)  

 

Da mesma forma, a inclusão de atividades-fins nos planos de cargos das empresas esta-

tais não evitaria, por si só, a terceirização no âmbito dessas empresas, pois, segundo o art. 4º, 

IV, do Decreto, essa restrição poderia ser afastada pelo administrador público sempre que en-

tendesse violados os princípios administrativos da eficiência, economicidade e razoabilidade 

ou, até mesmo, quando tornasse impossível a competição das empresas estatais no mercado 

comercial em que se inserem: 

Art. 4º Nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista controladas pela União, não 
serão objeto de execução indireta os serviços que demandem a utilização, pela contratada, de 
profissionais com atribuições inerentes às dos cargos integrantes de seus Planos de Cargos e 
Salários, exceto se contrariar os princípios administrativos da eficiência, da economicidade 
e da razoabilidade, tais como na ocorrência de, ao menos, uma das seguintes hipóteses: 
(...) 
IV - impossibilidade de competir no mercado concorrencial em que se insere. (grifos acres-
cidos) 

 

Esse é o entendimento de Cristiana Fortini, para quem, o Decreto nº 9.507/2018 deve 

ser aplicado com observância à CRFB/1988 e, em especial, ao seu art. 37, inciso II, que prevê 

a obrigatoriedade de aprovação prévia em concursos públicos para investidura em cargos ou 

empregos públicos (FORTINI, 2018).  

Oliveira e Silva atentam para a necessidade de ajustes legislativos que eliminem a dis-

tância entre as proteções dos servidores públicos e as dos terceirizados que produzem para a 

Administração Pública, com base nos fundamentos do Estado Democrático de Direito, princi-

palmente, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho, além do princípio da 

isonomia (OLIVEIRA; SILVA, 2013). 
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Em relação ao inadimplemento sistemático de encargos trabalhistas, pelas empresas 

prestadoras, Ileana Mousinho sugere a adoção do mecanismo de conta vinculada aos contratos 

de prestação de serviço. Segundo a autora, por esse meio, a Administração Pública não entrega 

todos os recursos para as empresas contratadas, depositando parte deles em uma conta vincu-

lada ao contrato de prestação de serviços, que só poderá ser movimentada por ordem do Poder 

Público,  e cujo valor será destinado às verbas de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS), aviso prévio, décimo terceiro salário e férias dos trabalhadores terceirizados, verbas 

que muitas vezes não são pagas pelas empresas prestadoras, sob alegação de não possuírem 

recursos (MOUSINHO, 2014).      

No que diz respeito ao princípio da moralidade e da eficiência, a autora ainda sugere 

que sejam publicadas planilhas de custos e formação de preços dos contratos, as datas em que 

foram efetuados os pagamentos das faturas, além dos nomes e dos CPFs dos empregados ter-

ceirizados lotados em cada posto de trabalho, de forma que a própria sociedade possa fiscalizar 

essas empresas, evitando inclusive “empregados fantasmas” (MOUSINHO, 2014).    

Medidas de proteção aos direitos dos trabalhadores terceirizados também constam do 

Projeto de Lei (PL) nº 6.456/2016, de autoria da Deputada Érika Kokay – Partido dos Traba-

lhadores, em curso na Câmara dos Deputados. As disposições dos seus arts. 1º a 6º preveem 

mecanismos de prevenção aos riscos produzidos pela terceirização. 

 O art. 2º do projeto ratifica o art. 5º-A, § 5º, da Lei nº 6.019/1974, com redação dada 

pela Lei 13.467/201786, no ponto em que prevê a responsabilidade subsidiária do tomador de 

serviços quanto aos direitos trabalhistas e previdenciários. No entanto, oferece importante 

inovação, ao se dirigir não apenas ao tomador de serviços da iniciativa privada, mas também 

ao tomador integrante da Administração Pública, por articulação com o art. 1º, segundo o qual, 

“esta lei dispõe sobre a garantia dos direitos dos trabalhadores nas contratações de serviços 

terceirizados por pessoas jurídicas de direito público ou privado”  

 Com essa disposição, a Administração Pública também ficaria submetida à 

responsabilidade automática pelo inadimplemento de direitos trabalhistas, restando superadas 

as decisões proferidas pelo STF na ADC nº 16/DF e no RE nº 760.931/DF.  

Os arts. 3º e 4º do PL87 determinam o aprovisionamento dos recursos necessários para 

                                                 
86 Literalidade do art. 5º-A, § 5o, da Lei nº 6.019/1974: “A empresa contratante é subsidiariamente responsável 
pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços, e o recolhimento das 
contribuições previdenciárias observará o disposto no art. 31 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991”.  
87 Literalidade dos arts. 3º e 4º, do PL nº 6.456/2016: “Art. 3º A empresa tomadora dos serviços deduzirá do valor 
mensal devido à prestadora importância: I – suficiente para a formação de provisão que garanta o pagamento das 
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pagamento de direitos cujos pagamentos são diferidos no tempo (décimo terceiro, férias, aviso 

prévio e depósitos do FGTS), pela entidade contratante, e seu depósito em conta vinculada, para 

pagamento direto aos trabalhadores no prazo certo, em sintonia com a sugestão de Ileana 

Mousinho, acima referida. 

 Por fim, o art. 5º88, do PL nº 6.456/2016, prevê mecanismos de fiscalização e controle 

contratual, pelo tomador de serviço, voltados a garantir a comprovação de pagamento 

sistemáticos dos direitos trabalhistas (I); o pagamento direto do trabalhador, pelo tomador, em 

caso de inadimplemento salarial (II); a quitação contratual somente após comprovação de 

quitação de todos os direitos trabalhistas (III); a concessão de férias ao trabalhador terceirizado, 

ao final do período aquisitivo, mesmo em caso de sucessivos contratos de terceirização no curso 

desse período (IV a VI). 

Observa-se, portanto, que a disciplina jurídica da terceirização na Administração Pú-

blica ainda é carecedora de muito aperfeiçoamento para garantir a observância dos princípios 

constitucionais da moralidade e da impessoalidade. Enquanto isso não ocorre, faz-se necessário 

o controle administrativo e jurisdicional permanente da legalidade da atuação do Poder Público, 

                                                 
seguintes parcelas: a) décimo terceiro salário; b) férias, abono de férias e acréscimo remuneratório previsto no art. 
7º, inciso XVII, da Constituição Federal; e c) aviso prévio e demais direitos rescisórios II – correspondente aos 
depósitos a que se referem os arts. 15 e 18 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, que dispõe sobre o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), pelos quais o tomador dos serviços passa a ser responsável. Art. 4º As 
importâncias correspondentes aos incisos I e II do art. 3, valores provisionados para o pagamento das férias, 13º 
salário e rescisão contratual dos trabalhadores da empresa contratada, serão depositados pela Administração em 
conta vinculada específica, que somente será liberada para o pagamento direto dessas verbas nas datas e prazos 
estabelecidos nesta Lei ou no Edital.”.  
88 Literalidade do art. 5º, do PL nº 6.456/2016: “Art. 5º O contrato de prestação de serviços terceirizados conterá 
expressamente, entre outras, as seguintes cláusulas: I – a obrigação de o prestador encaminhar ao tomador dos 
serviços o demonstrativo dos valores pagos a cada trabalhador, até três dias após o prazo para o pagamento dos 
salários previsto no art. 459 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 
1º de maio de 1943; II – a autorização do prestador dos serviços para que, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, 
seja deduzido do valor que lhe é devido pelo tomador o montante correspondente aos salários e demais verbas 
devidas aos trabalhadores, quando ocorrer atraso superior a cinco dias ou inadimplemento do cumprimento dessas 
obrigações; III – a previsão de que a plena execução do contrato fica condicionada à comprovação, pela contratada, 
do pagamento integral de todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias; IV – a obrigatoriedade de concessão 
de férias ao trabalhador que for contratado sucessivas vezes por diferentes empresas que prestem serviços à mesma 
contratante e ainda não tenha gozado o período de descanso, independentemente de quais sejam as empresas 
prestadoras de serviço no período em curso; V – Como parâmetro para o cálculo do período aquisitivo de férias, 
deve ser considerado o tempo de serviço contínuo do empregado terceirizado à contratante, que será 
correspondente ao período máximo e improrrogável de doze meses, independentemente de quais sejam as 
empresas que venham a prestar serviço à contratante, ainda que se trate de contrato emergencial; VI) - Na 
impossibilidade de a empresa prestadora de serviços terceirizados arcar com o pagamento das férias devidas, estas 
serão pagas ao trabalhador às expensas da contratante, a qual deverá, obrigatoriamente, manter conta bancária 
específica ativa com recursos próprios destinados para tal finalidade; ou, a empresa que estiver em vias de encerrar 
o contrato fica obrigada a repassar os recursos para a nova empresa prestadora de serviço para que esta proceda o 
pagamento do referido benefício trabalhista”.  
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ao terceirizar atividades, a fim de conferir às normas em vigor interpretação que impeça o uso 

abusivo do instituto e promova a justa composição dos interesses constitucionais em jogo. 
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5. CONLUSÃO 

  

No curso da pesquisa a terceirização foi apresentada como um instrumento de eficiência 

tanto na iniciativa privada quanto no setor público, mas restou demonstrado, todavia, que seu 

uso desmedido enseja consequência graves aos direitos trabalhistas e aos princípios 

constitucionais da moralidade e da impessoalidade administrativa, no âmbito público, não raro 

com prejuízos ao erário. 

 Isso porque o instituto tem sido utilizado como mecanismo de flexibilizações ilegais e 

fraudes a normas trabalhistas e constitucionais, violando princípios fundamentais para o Estado 

Democrático de Direito, como a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho. 

 A partir da análise evolutiva da normatização da terceirização na estrutura estatal, 

observou-se a permanente tendência de ampliação do seu uso. No âmbito da Administração 

Pública empresarial, a Lei da Reforma Trabalhista foi pioneira na permissão da terceirização de 

suas atividades-fim. Posteriormente, também no plano da Administração Pública central, o 

Decreto nº 9.507/2018 promoveu imensa abertura à possibilidade de terceirizar atividades 

finalísticas dos órgãos e entes públicos. Essa expansão agrava o desrespeito constitucional, 

principalmente, em relação à obrigatoriedade do concurso público e à organização funcional da 

Administração Pública, ao ensejar a redução e desprofissionalização da estrutura funcional do 

aparelho de Estado. 

Com o fim de frear as consequências do uso abusivo da terceirização e sua ampliação 

ilegal e inconstitucional na Administração Pública, a pesquisa invoca soluções legislativas e 

doutrinárias. Dentre as soluções legislativas mais radicais, há projetos legislativos que visam a 

revogação do Decreto nº 9.507/2018 (PDC nº 1063/2018), até soluções intermediárias, que 

preveem medidas de proteção contra o inadimplemento dos direitos dos trabalhadores 

terceirizados (PL 6.456/2016). 

 A doutrina também sugere soluções para eliminar a distância entre as proteções legais 

dos servidores públicos e as dos trabalhadores terceirizados, implantar o mecanismo da conta 

vinculada aos contratos de prestação de serviço, aplicar maior transparência e publicidade nas 

transações ocorridas por conta desses contratos, posicionar as atividades-fim nos planos de 

cargos dos órgãos e entidades públicas e interpretar as normas legais à luz das restrições 

constitucionais.   

Para que essas soluções sejam efetivamente colocadas em prática, são necessários 
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esforços dos três Poderes. Enquanto não houver uma alteração legislativa que garanta limites 

constitucionais ao fenômeno, cabe ao Poder Judiciário, em sua função típica, interpretar as 

normas sobre a matéria com vistas a conferir à terceirização uso comedido, adequado e 

proporcional aos interesses constitucionais envolvidos. 

 Com o objetivo de preservar a moralidade administrativa e a eficiência do instituto, 

caberá também ao governo implementar mecanismos mais concretos de controle da destinação 

dos recursos públicos, dando mais transparência e publicidade aos seus atos.  
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