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                                                                   RESUMO 

Cinge-se a questão na análise da natureza jurídica da responsabilidade da 

Administração Pública, quanto aos créditos trabalhistas inadimplidos no contexto da relação 

terceirizada de trabalho. Posto o quesito, essa produção acadêmica se fundamenta sobre os 

pilares do neoconstitucionalismo, da principiologia trabalhista e da práxis administrativa a fim 

de, refutando a aplicação da Súmula n° 331 do Tribunal Superior do Trabalho e do art. 71 da 

Lei n° 8.666, posicionar-se ao lado doutrina minoritária na defesa da responsabilização 

objetiva e subsidiária do Estado nestes casos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Palavras chave: Direitos Trabalhistas. Terceirização. Responsabilidade Civil da 

Administração Pública. Responsabilidade Objetiva. Responsabilidade Solidária.  

 SUMÁRIO  

INTRODUÇÃO................................................................................................................08 

1.CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO E RESPONSABILIDADE CIVIL 

DO ESTADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ......................................................... 10 

1.1 Aspecto Histórico da relação terceirizada de trabalho.................................................10 

1.2. Evolução Teórica da Responsabilidade Civil do Estado ............................................ 12 

1.3. A constitucionalização da teoria do risco administrativo ........................................... 18 

2. A TERCEIRIZAÇÃO ................................................................................................. 20 

2.1 Breve histórico da terceirização ................................................................................. 20 

2.2. Funcionamento e Regulação no Poder Público...........................................................21  

2.3 Críticas à relação jurídica terceirizada..........................................................................23 

3. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DO ESTADO NA 

TERCEIRIZAÇÃO......................................................................................................... 26 

3.1 Súmula 331 do TST; ADC 16; Artigo 71, §1°, Lei 8.666/93 – Legislação Vigente. .. 26 

3.2 Subsidiariedade e Subjetividade............................................................................       29 

3.3. Solidariedade e Objetividade ...................................................................................... 33 

3.4 Da contradição .............................................................................................................42 

4. INOVAÇÕES LEGISLATIVAS E JURISPRUDENCIAIS .................................... 44 

4.1 Projeto de Lei 4.330/04................................................................................................44 

4.2 Lei ordinária 13.429/17................................................................................................47 

4.3 Recurso Extraordinário 760831 e a decisão do STF....................................................51 

5. DIREITO ALTERNATIVO ....................................................................................... 54 

6. CONLUSÃO..................................................................................................................56 

7.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................... 59 



 

 

 

 

              



8 

 

 

 

                                                           INTRODUÇÃO 

  Este trabalho acadêmico visa tratar dos contornos da responsabilidade 

extracontratual da Administração Pública no que toca os encargos trabalhistas inadimplidos dos 

trabalhadores terceirizados que laboram em sua estrutura. O tema, desta maneira, demanda a 

apreciação sob a ótica das disciplinas do Direito do Trabalho, do Direito Administrativo e do 

Direito Constitucional.  

  Nada obstante assentada jurisprudencialmente a partir da Súmula n° 337 da 

Corte Superior do Trabalho, a matéria em epígrafe merece reapreciação crítica, uma vez que, 

perfilhando a análise com os aspectos filosóficos do pós positivismo jurídico, percebe-se o 

anacronismo em tomar as compreensões emanadas dos Tribunais Superiores como verdades 

absolutas, principalmente quando estas se mostram fincadas ao tradicionalismo jurídico da 

Teoria Pura do Direito. 

  A partir disso, apropriando-se das bases metodológicas mais modernas do estudo 

do direito, expressas no entendimento de que a Constituição é a pedra angular de todo e qualquer 

ordenamento jurídico, da normatividades dos princípios, da interpretação jurídica como 

instrumento de manutenção da atualidade do direito, este trabalho tem por intuito refutar a 

pacificidade da leitura dada pelo Poder Judiciário à responsabilidade civil da Administração 

Pública no âmbito da relação terceirizada de trabalho, esta última tão comum, quanto deturpada.   

  Delineados os fins e os moldes metodológicos desta produção, primeiramente 

serão explicitados os aspectos históricos que permearam o surgimento da terceirização da mão-

de-obra no âmbito do direito público, bem como demonstrar-se-á a influência do conjuntura 

político-social na construção das teorias acerca da responsabilidade civil do Estado e, nesse 

contexto, simultaneamente expressar-se-á a problemática natureza jurídica da responsabilidade 

do Estado na égide do sensível espécie de relação trabalhista. 

  Em seguida, será dada atenção ao vínculo laboral terceirizado. Neste momento, 

serão circunscritas as características do vínculo trilateral de trabalho em seus moldes privados 

e públicos, assim como serão esmiuçados os marcos regulatórios deste tipo de mão de obra e a 

diversidade das críticas doutrinárias ao crescimento da adesão a essa espécie de vinculação, 

como também ao contorcionismo jurídico desenvolvido com os precedentes, quanto à divisão 

de obrigações entre o fornecedor e o tomador da mão de obra terceirizada. 
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  Posteriormente, o estudo voltar-se à apreciação crítica da questão sob os olhares 

que defendem o posicionamento da Corte Superior do Trabalho, encaminhando-se ao final à 

demonstração de que as premissas postas não implicam à conclusão sumulada, constituindo-se, 

portanto, um sofismo jurídico. 

Por fim, como ora dito, tomando por fundamento a revaloração do direito, 

imposta pelas necessidades do mundo moderno e expressas na lógica pós-positivista, será 

demonstrada a aplicabilidade da tese formulada e serão esmiuçados os argumentos técnicos e 

lógico-jurídicos que reforçam o que se pretende ver posto, de maneira a refutar a efetividade da 

justiça no que diz respeito aos terceirizados que laboram na estrutura do Estado. 
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1. A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E TERCEIRIZAÇÃO: DO ASPECTO 

HISTÓRICO À CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO. 

1.1 Aspectos Históricos da relação terceirizada de trabalho 

O Estado, tal qual instituição jurídica, é verificado a partir dos atributos: 

território, povo e governo, esse último essencialmente ligado a função administrativa. Dessa 

modelagem e sem maiores apegos históricos pode-se pontuar que o Estado, quanto ao elemento 

constitutivo “governo” apresentou-se de diversas formas ao longo dos séculos: moderno, 

absolutista, liberal, socialista e, por fim, democrático de direito.  

A partir dessa compreensão aponta-se agora ao momento histórico do Estado do 

bem-estar social. Nesse, sabe-se, posterior ao fim dos Estados Totalitários e à Grande 

Depressão, procurou-se consolidar a ideia de que o cidadão era titular de direitos fundamentais, 

cujo dever de resguardo recairia sobre o Estado. Todavia, tal acepção garantística do Estado 

não perdurou. 

Em 1973 e 1979 as crises do petróleo demonstraram a fragilidade do modelo 

programático. A alta carga de impostos sobre as indústrias, para assegurar os programas sociais 

de assistência, expressões do Estado do Bem-Estar social, não satisfaziam os ânimos lucrativos 

do setor privado. No final da década de 80, a consequência imediata da crise econômica estatal 

foi intensificação das pressões políticas em favor do desmantelamento do sistema vigente, pelo 

que ganhou força o discurso neoliberal. 

Em oposição ao intervencionismo, os neoliberais advogavam pela implantação 

de um capitalismo livre de regras e de qualquer outro entrave que freasse seu desenvolvimento. 

Para os neoliberais os problemas enfrentados pelos países ocidentais provinham das pressões 

do operariado por melhores salários, o que culminava em despesas excessivas para o Estado. 

Expressão desse pensamento foi a ideia de criar um “exército de reserva”, composto pela massa 

social desempregada após a ofensiva neoliberal, com a finalidade de conter a força e a influência 

dos sindicatos dos trabalhadores sobre a gestão pública, ademais, quatro eram os pilares do 

novo pensamento: liberalização, privatização, desregulamentação e a desestatização. 

Em retorno, os anos de 1970 aparecem como momento-chave no qual se operam 

transformações importantes a ponto de inaugurar uma nova conjuntura econômica, política e 

social. Na opinião de Eric Hobsbawn, historiador egípcio, encerrou-se um extenso período de 
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governo centrista e moderadamente social-democrata, governos de direito ideológica 

comprometidos com uma forma extrema de egoísmo comercial e laissez-faire, chegaram ao 

poder em vários países por volta de 19801. 

Ante ao contexto mundial, não de forma diferente se operou no Brasil. O novo 

paradigma econômico chega ao país, com certo atraso, na década de 1990, espraiando-se com 

intensidade abissal às outras áreas da gerência pública, de forma que lhe restou apenas a 

obrigatória adaptação. Nesse passo, a primeira medida para implantação do novo modelo foi 

encabeçada por uma grande reforma do estado, de modo a abolir o antigo modelo weberiano e 

liberar a economia para uma nova etapa de crescimento, expressão desse ideal foi a criação do 

Ministério da Administração e Reforma do Estado – MARE. 

O projeto diretor da reforma previa que o Estado deveria reestruturar-se em um 

modelo de administração gerencial pautada na efetividade e economicidade, de modo que o 

dever garantístitco existiria, tão somente, quanto à competitividade do mercado. Nessa toada, 

pontua-se, a Constituição Federal de 1988 era vista, naquele contexto, como um retrocesso 

burocrático. 

A terceirização no âmbito da Administração Pública surge, nesse momento, 

como um mecanismo de delimitação da atividade estatal. Por meio dessa relação, o governo 

transfere ao setor privado, através de licitação pública, serviços auxiliares ou de apoio, a serem 

executados por trabalhadores sem vínculo formal com o Estado.  

No contexto privado das relações trabalhistas, a triangulação do modelo 

terceirizado de prestação de serviço não apresenta regulação específica, de tal monte que ao se 

tratar da responsabilização nesse âmbito, são seguidas as formulas gerais. Por outro lado, no 

campo do regime de direito público, a primeira disposição específica sobre a matéria surge na 

Lei n° 8.666 de 1993 (art. 71), portanto, no contexto neoliberal, e exclui do Estado, tomador de 

serviço, qualquer hipótese de responsabilização sobre encargos trabalhistas inadimplidos 

quanto aos trabalhadores terceirizados que para a Administração laboram.  

Anos depois, o TST, iniciando a contramão neoliberal, edita a Súmula n° 331, a 

partir da ADC n° 16, pela qual a responsabilidade do Estado sobre esses trabalhadores 

                                                 
1HOBSBAWN, Eric. A Era do Capital. Versão em PDF. Disponível em: 

https://docs.google.com/file/d/0B46vjiRI8hGuVzlEanBQNm9TNzg/edit  
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terceirizados passa a ter natureza jurídica subsidiária e subjetiva. Nesse sentido, mitigando-se 

a disposição literal da CF, que pauta-se na responsabilização objetiva do Estado, e 

aproximando-se a mens legis da Lei n° 8.666/93, culmina-se no problema: a inadmissibilidade 

da mitigação da responsabilidade estatal frente aos seus trabalhadores terceirizados, tão 

somente, justificada pelos anseios neoliberais, e a necessidade de correção do instituto sob 

interpretação conforme a norma fundamental positivada.  

1.2 Evolução Teórica Da Responsabilidade Civil Do Estado  

1.2.1 Objetiva Ou Subjetiva? 

A responsabilidade civil do Estado expressou-se de maneira metamórfica na 

evolução dos regimes de governo apontados anteriormente. O que se pode perceber dessa 

evolução é a intensa preocupação da doutrina em debruçar-se sobre as delimitações objetivas 

da responsabilidade do estado, visando determinar em que medida o particular, resguardado 

pelo Estado, poderia a este último se opor.  

Hely Lopes Meirelles2, renomado administrativa brasileiro, aduz que a 

responsabilidade civil do Estado pode ser observada sobre três perspectivas teóricas: a teoria 

da culpa administrativa, a teoria do risco administrativo e a teoria do risco integral. Nada 

obstante, outros doutrinadores como Maria Silvia Zanela Di Pietro, apontam também as teorias 

da irresponsabilidade estatal e a da responsabilidade com previsão legal.  

A irresponsabilidade estatal foi a primeira teoria cunhada na história da evolução 

dos estados, remonta ao século XIX e ao Estado Liberal, o qual tinha no individualismo e na 

liberdade substantiva as suas fundações, cujos reflexos sobre a atuação do Estado, a restringia 

ao mínimo. Jonh Locke e Adam Smith, principiais vetores doutrinários da época, preocupavam-

se em incinerar os resquícios leviatanescos do contrato social e seu Absolutismo estatal. O 

campo econômico era o que mais refletia à ideologia do absenteísmo do Estado.3 

Antes o exposto, é intuitivo concluir que a atuação e a não-responsabilização do 

Estado nos moldes liberais era nefasta: acabou-se por tutelar o direito dos mais fortes política e 

                                                 
2 MEIRELLES, H.L. Direito Administrativo Brasileiro. Malheiros, 20ª ed. São Paulo. 2003 p. 531 
3 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo I -27. ed. rev., ampl. e atual. até 

31-12-2013.- São Paulo :Atlas, 2014. Página 555 
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economicamente e deixou-se a estes a possibilidade de circunscrever os direitos dos mais fracos 

sob a justificativa da autorregulação.  

Em seguida, tem-se a teoria da responsabilidade com previsão legal4. Essa 

consistiu em uma mitigação da teoria anterior na medida em que admitia a responsabilização 

do Estado, mas apenas para determinados atos de gestão, previamente disposta em lei e 

mediante a demonstração de culpa, aqui posta em sentido amplo, conforme cunhado no direito 

civil. Na práxis, o que havia era a irresponsabilidade do monarca em detrimento de uma 

hipotética responsabilização estatal. A responsabilidade, portanto, estava bifurcado5, a esse 

compreensão deu-se o nome “teoria do fisco”. Maria Silvia Z. Di Pietro explicita os moldes da 

perspectiva construída:  

Para combater esse poder absoluto do príncipe, elaborou-se, em especial por 

doutrinadores alemães, a teoria do fisco, em consonância com a qual o patrimônio 

público não pertence ao príncipe nem ao Estado, mas ao fisco, que teria personalidade 

jurídica de direito privado, diversa da personalidade do Estado, associação política, 

pessoa jurídica de direito público, com poderes de mando, de império. O primeiro 

submetia-se ao direito privado e, em conseqüência, aos tribunais; o segundo regia-se 

por normas editadas pelo príncipe, fora da apreciação dos tribunais. Com isso, muitas 

das relações jurídicas em que a Administração era parte passaram a ser regidas pelo 

direito civil e a submeter-se a tribunais independentes, sem qualquer vinculação ao 

príncipe. Esses tribunais passaram a reconhecer, em favor do indivíduo, a titularidade 

de direitos adquiridos contra o fisco, todos eles fundamentados no direito privado. 

Mas o Estado, pessoa jurídica, enquanto poder público, continuava sem limitações 

estabelecidas pela lei e indemandável judicialmente pelos súditos na defesa de seus 

direitos. A bifurcação da personalidade do Estado apenas abrandou o sistema então 

vigente, mas não o extinguiu. (...) correspondeu a uma bifurcação de regimes 

jurídicos: de um lado, o jus politiae (direito de polícia), que partindo da idéia de poder 

sobre a vida religiosa e espiritual do povo, concentrou em mãos do príncipe poderes 

de interferir na vida privada dos cidadãos, sob o pretexto de alcançar a segurança e o 

bem-estar coletivos; de outro lado, o direito civil, que regia as relações do Fisco com 

os súditos e que ficavam fora do alcance do príncipe, gerando direitos subjetivos que 

podiam ser assegurados por meio de controle judicial. Esse sistema teve o mérito de 

submeter uma parte da atividade do Estado à lei e aos Tribunais”.6 

                                                 
4 CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. 2a ed.: Revista., ampliada. e atualizada  
5 MAZZA, Alexandre. Manual de direito administrativo. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p.291 
6 DI PIETRO, Maria Silvia Zanella. Discricionariedade Administrativa na Constituição de 1988. São Páulo> 

Atlas, 1° edição. P. 18. 
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A partir desse momento, perde-se a linha histórica e surgem as 3 teorias 

principais: a teoria da culpa administrativa, a teoria do risco e a teoria do risco integral. Por 

oportuno, será seguida a ordem da gradação da responsabilidade estatal. 

Nesse sentido, constituindo uma amenização as teorias que lhe antecederam, 

nasce na França, com o Paul Duez, a teoria da culpa administrativa ou faute du service. Essa, 

por seu turno, tem por elementos: a conduta necessariamente omissiva do Estado7, o dano, o 

nexo causal e a necessária demonstração de culpa ou dolo da Administração. A teoria atende 

também pelo nome de “culpa anônima”, uma vez que é desnecessária a individualização do 

agente provocador na demonstração da responsabilidade, ponto que a diferencia da teoria 

civilista da culpa; nos demais aspectos, a ela se assemelha. 

No Brasil, a aplicação da teoria não tem respaldo legal no âmbito público, muito 

embora apareça em muitos precedentes da Corte. O que se percebe é a repetição do discurso da 

teoria da culpa, embasada na doutrina estrangeira, por motivos de política judiciária, sem que 

exista qualquer base legal desta no ordenamento jurídico nacional. Sobre essa aspecto 

ideológico, o intuito da política judiciária é obstar que o Estado figure como “segurador 

universal”.  

Celso Antônio Bandeira de Mello, defensor da teoria, ao abordar a questão aduz 

que em princípio, cumpre ao Estado prover a todos os interesses da coletividade. Ante qualquer 

evento lesivo causado por terceiro como um assalto em via pública, o lesado poderia sempre 

arguir que o ‘serviço não funcionou’. Admitindo-se responsabilidade objetiva nestas hipóteses, 

o Estado estaria erigido em segurador universal.  Conforme o autor, é razoável que o Estado 

responda pela lesão patrimonial da vítima de um assalto se agentes policiais relapsos assistiram 

se, alertados a tempo de evitá-lo, omitiram-se na adoção de providências cautelares. Nestas 

situações, terá havido descumprimento do dever legal na adoção de providências obrigatórias. 

Todavia, na ausência desse cunho de antijuridicidade não há cogitar de responsabilidade 

pública.8    

Os precedentes, por seu turno, furtam-se ao distinguishing nos precedentes, na 

medida que não se atêm à relação de pertinência entre os sujeitos envolvidos e a decisão, de 

                                                 
7 STF - RE: 499432 RJ , Relator: Min. AYRES BRITTO, Data de Julgamento: 14/10/2011, Data de Publicação: 

DJe-208 DIVULG 27/10/2011 PUBLIC 28/10/2011 
8 MELLO, Celso Antônio Bandeira de Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros Editores. 2007. p.  

979. 
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modo que aproximam indistintamente a aplicação da teoria supra à teoria civilista da culpa, 

provocando, por conseguinte, repercussões indiscriminadas em outras searas, como a 

trabalhista, da qual se distingue principiologicamente e é objeto desta produção acadêmica.  

Nada obstante o diploma civil sirva à suplementação da legislação trabalhista, a 

aplicação do primeiro neste último deve ater-se ao princípios fundamentais da ciência do direito 

do direito do trabalho, bem como à peculiaridade do Estado como pessoa jurídica responsável.  

A teoria da culpa é aplicada hoje sobre os direitos trabalhistas de empregados 

terceirizados no âmbito da Administração Estatal, cujas celeumas são objeto deste trabalho. A 

aplicação indistinta é respaldada na Súmula 331 do TST, cujo texto explicita que 

responsabilidade da Administração Pública sobre encargos trabalhistas de terceirizados, além 

de subjetiva, nos moldes da culpa anônima, é subsidiária. Tal instrumentalidade do direito social 

é, por óbvio, alvo muitas críticas as quais será dedicado capítulo especial neste trabalho.  

Noutro giro, a teoria do risco administrativo, mais próxima às ideologias do 

Estado Democrático de direito, atribui ao Estado a responsabilidade objetiva por seus atos. No 

Brasil, a aplicabilidade da teoria é ampla e tem por fundamento o art. 37, §6, da Constituição 

Federal. A teoria deriva da aplicação dos princípios da isonomia e da legalidade.  

O primeiro diz respeito à pratica de atos lícitos que geram danos efetivos ao 

particular, nesse sentido compreende-se acertadamente haver uma distribuição igualitária dos 

ônus e direitos dos administrados: se todos seriam beneficiados pelos fins visados pela 

Administração Pública, em virtude do princípio geral da supremacia do interesse público, todos 

devem suportar os riscos decorrentes dessa atividade. O segundo, relaciona-se por óbvio a 

responsabilização estatal por ato ilícito, constituindo consequência pela quebra do cumprimento 

do princípio da legalidade.  

A partir disso que são elementos necessários à responsabilização estatal: a 

conduta estatal (lícita ou ilícita), o nexo causal e o dano, prescindindo, portanto, de qualquer 

análise subjetiva. Por oportuno, é mister ressalvar que, nada obstante a teoria dispense a 

incursão na culpa, não há que se falar em uma responsabilização automática do estado, uma vez 

que os limites desta responsabilidade são determinados pelas definições cunhadas quanto aos 

elementos supra referidos.  
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A benesse mais expressiva dessa teoria permeia a segurança jurídica e foi 

denominada pela doutrina de “dupla-garantia”: garante-se ao particular que sofreu o dano a 

responsabilização do Estado, bem como garante-se ao agente público que esse só será 

demandando em regresso pelo Estado e nunca diretamente pelo particular.  

Assentando a teoria sobre o objeto deste trabalho, transparece desarrazoada a 

aplicação a teoria da culpa anônima em detrimento da teoria do risco administrativo à hipótese 

de responsabilização do estado pelos encargos trabalhistas de seus terceirizados. A uma em 

virtude da insegurança jurídica: ao obreiro não é assegurado quaisquer dos aspectos da dupla 

garantia. A duas: a importação desarrazoada da doutrina estrangeira aos precedentes em 

detrimento do texto constitucional.  

A pretensão expressa na defesa da aplicação da teoria do risco administrativo à 

hipótese não pretende atribuir ao estado a figura de "segurador universal” tampouco se quer 

eximir a pessoa jurídica interposta (fornecedora da mão-de-obra) de suas responsabilidades 

contratuais. O que se busca, in casu, é garantir ao trabalhador terceirizado que seu salário será 

pago, quer seja pelo empregador direito ou indireto, e que a disputa por qualquer 

responsabilidade contratual por omissões seja deixada ao “grandes” dessa relação triangular.  

A teoria do risco integral, por seu turno e a título de exposição, é uma variação 

radical da responsabilização objetiva do estado. Os elementos para sua verificação assemelham-

se a teoria anterior (a conduta estatal, o dano e o nexo causal), porém não são admitidas 

quaisquer das excludentes de responsabilidade previstas em lei (culpa exclusiva da vítima, caso 

fortuito e força maior) 9. Esse tipo de mecanismo de responsabilização tem previsão 

constitucional (art. 21, XII, d, CF) e infraconstitucional (lei 8213/91- 10 - acidente de trabalho; 

lei nº 10.309/01-atos terroristas) 11. 

1.2.2 Subsidiariedade ou Solidariedade? 

A classificação da responsabilidade civil do Estado quanto a subsidiariedade e a 

solidariedade diz respeito a questão de ordem. Na primeira, o Estado apenas poderá ser 

mandado em um segundo momento em relação, enquanto no segundo, responde 

                                                 
9 STJ, REsp: 1373788 SP 2013/0070847-2Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de 

Julgamento: 06/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA 
10 Opus cit. 
11 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 23 ed. São Paulo: Atlas, 2009. págs. 647 e 648 
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prioritariamente junto ao causador direto do dano. No tema em questão, sem mais 

prolongamentos teóricos, tem-se a aplicação da responsabilidade subsidiária do Estado, 

adicionada a ideia da subjetividade, já abordada anteriormente, conforme explicita a súmula 

331 do TST: 

Súmula nº 331 do TST 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova redação 

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

em 27, 30 e 31.05.2011  

I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o 

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

(Lei nº 6.019, de 03.01.1974).  

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

vínculo de emprego com os órgãos da Administração Pública direta, indireta ou 

fundacional (art. 37, II, da CF/1988).   

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

vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de 

serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a 

pessoalidade e a subordinação direta.  

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

a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, 

desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo 

judicial. 

V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem 

subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua 

conduta culposa no cumprimento das 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. 

1.3 Constitucionalização Da Teoria Do Risco Administrativo No Brasil 

  Em escala global, a teoria da responsabilização se confundem com o próprio 

surgimento da ciência do Direito Administrativo. Nesse sentido, tem-se que o primeiro esforço 

no sentido da separação dos três poderes, aos moldes montesquieuanos, foi com a lei francesa 
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de 28 pluvioso do Ano VII, meados de 1800, na qual positivou-se a hipótese de indenização 

pelo Estado decorrente de obre Pública.  

  Em 1824, a constituição do império não previa responsabilidade estatal na 

pessoa do imperador, mas tão somente na dos ministros, aproximando-se da teoria do risco, já 

referida. É o que se depreende da leitura dos artigos destacados da carta magna imperial: 

Art. 99. A Pessoa do Imperador é inviolável e sagrada; ele não está sujeito a responsabilidade 

alguma 

Art. 135. Não salva aos ministros da responsabilidade a ordem do Imperador vocal, ou por 

escrito. 

  Já em 1873, na França, foram delineados os primeiros moldes da teoria do risco 

administrativo e firmada a possibilidade de responsabilização estatal a partir do caso de Aresto 

Blanco. O “Aresto Blanco” se refere ao caso da menina Agnès Blanco, atingida por um vagão 

da Companhia Nacional de Manufatura de Fumo enquanto brincava na rua 12. Os pais da menina 

apresentaram ação de indenização contra o Estado, tendo a decisão expedida pelo Tribunal de 

Conflitos lhes sido favorável, numa clara inovação naquilo que concerne a responsabilidade 

estatal naquela época.  

  A constituição federal de 1891 não fazia qualquer referência à responsabilização 

estatal por prejuízos causados a particulares. Havia somente dispositivos prevendo a 

responsabilidade do funcionário público em caso de abuso ou omissão. Algumas leis, 

entretanto, mencionavam uma responsabilidade solidária entre o Estado e o agente público por 

danos causados na prestação de serviços como transporte ferroviário e correios13.  

  O Código Civil de 1916 adotava a teoria subjetiva civilista para os danos cujo 

agente causador fosse o Estado, conforme se depreende do art. 15 deste diploma:  

Art. 15. As pessoas jurídicas de direito público são civilmente responsáveis por atos dos seus 

representantes que nessa qualidade causem danos a terceiros, procedendo de modo contrário ao 

                                                 
12 MACHADO, Fernando Moreno. PACCE, Carolina Dalla. A Responsabilidade civil do Estado – morte de 

presidiários. Revista Digital de Direito Público. Disponível em: file:///C:/Users/Ana%20carla/Downloads/7661-

10210-1-PB.pdf. Acessado em 28/11/2016.  
13 MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. 4ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2014. Página 346.  
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direito ou faltando a dever prescrito por lei, salvo o direito regressivo contra os causadores do 

dano. 

  Em seguida, as Constituições de 1934 (inspirada na constituição de Waimar 

alemã e progressista na proteção aos direitos trabalhistas) e de 1937 (inspirada constituição 

polonesa) embora ainda positivassem a aplicação da teoria subjetivista da responsabilização 

estatal, estabeleceram quanto aos prejuízos decorrente de negligência, a responsabilidade 

solidária entre o agente público e o Estado. 

  Já em 1946, a constituição fora um verdadeiro divisor de águas: passou-se a 

adotar a teoria objetiva da responsabilidade ou a teoria do risco administrativo anteriormente 

explicitada, como também distinguiu-se a ação de indenização (do particular contra o Estado) 

de ação de regresso (do Estado contra o agente público).  

  Em 1967, a constituição acrescentou a necessidade de demonstração de culpa ou 

dolo do agente público para que o Estado pudesse obter indenização referente ao direito de 

regresso.  

  Em 1988, a Constituição Cidadão assentou a aplicação da teoria do risco 

administrativo e manteve-se silente quanto a questão da ordem, a qual foi reforçada com a 

promulgação do Código Civil de 2002, cujo art. 43 assemelhasse a redação constitucional.  

  O que se deve depreender dessa evolução histórica e teórica dos limites da 

responsabilização estatal é que na medida em que o Estado solidifica-se como democrático, este 

assume maiores responsabilidade quanto aos seus administrados com vistas a proteção da 

supremacia do direito public. Em virtude disse, o Estado, no tratamento com o particular, goza 

de prerrogativas que exorbitam as normalidades do direito privado.  

  Tais prerrogativas são indubitavelmente necessárias à busca da eficácia dos 

princípios administrativas. Todavia, não se pode pretender que no âmbito da responsabilização 

o Estado tenha a pretensão de figurar nos mesmos moldes de seus agente particulares. Nesse 

sentido, no contexto da relação terceirizada de trabalhado firmada entre o Estado, o particular 

(fornecedor da mão de obra) e o obreiro, não se pode permitir que o Estado, imponente em suas 

prerrogativas contratuais transfigure-se em pessoa jurídica privada quando bem lhe aprouver a 

fim de se examinar da maior culpabilidade do dano verificado perante esta.  
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2. A TERCEIRIZAÇÃO  

2.1 Breve histórico do surgimento da relação terceirizada.  

  A terceirização não é algo novo: Karl Mark14 já referia-se à prática comum de 

introdução de “atravessadores” na relação entre capital e trabalho, denunciando a precarização 

e a maximização da exploração do trabalho que provoca. Retomando ao passado, compreende-

se melhor o instituto. 

  Mundialmente, afirma-se que a relação terceirizada de trabalho teve origem 

durante a II Guerra Mundial. Nesse momento, a demanda à indústria armamentista era altíssima 

o que implicava a necessidade de aprimoramento das técnicas de produção, motivo pelo qual 

entendeu-se que as atividades de suporte deveriam der transferidas à terceiros. Pode-se 

comparar ao modelo toyotista anteriormente referido.  

  Rubens Ferreira, nesse mesmo sentido, destaca: 

“Antes de II Guerra mundial, existiam atividades prestadas por terceiros, porém não 

poderíamos conceitua-las como terceirização, pois somente a partir deste marco 

histórico é que termos a terceirização interferindo na sociedade e na economia, 

autorizando seu estudo pelo Direito Social”15 

   

  No Brasil, a noção foi introduzida por multinacionais em meados da década de 

1950. Nesse contexto, as empresas de limpeza, conservação e vigilância são consideradas as 

pioneira nessa relação, existindo desde 1967, aproximadamente. 16 

 No âmbito público, a terceirização também figura como medida de 

aprimoramento da prestação do serviço público, um medida estratégica ao impulsionamento 

econômico em épocas de recessão17, conforme assevera Márcio Pochman em citação transcrita 

abaixo:  

ao contrário da experiência dos países desenvolvidos, a terceirização no Brasil contém 

especificidades significativas. Na maior parte das vezes, a terceirização encontra-se 

                                                 
14  MEIRELES, Lívia Maria Silva. História da Terceirização, Versão em PDF. Página 3. 
15 CASTRO, Rubens Ferreira de. A terceirização no Direito do Trabalho. São Paulo: Malheiro, 200. Página 75. 
16MEIRELES, Lívia Maria Silva. História da Terceirização, Versão em PDF., Página 3.  
17 SILVA, C. Pereira da. A terceirização responsável: modernidade e modismo. São Paulo: LTr, 1997 p.123 
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associada ao ambiente persistente de semi-estagnação da economia nacional, de 

baixos investimentos, de diminuta incorporação de novas tecnologias, de abertura 

comercial e financeira e de desregulamentação da competição intercapitalista. Por 

conta disso, o sentido da terceirização vem se revelando um processo de 

reestruturação produtiva defensiva, mais caracterizada pela minimização de custos e 

adoção de estratégias empresariais de resistência (sobrevivência) 18 

  O que se pode depreender desses conceitos e origem desta peculiar relação 

jurídica é a atenção que em verdade recai corriqueiramente sobre a natureza estratégica19 da 

terceirização, não sobre a relação trabalhista, sobre o aspecto subjetivo do obreiro envolvido 

nessa nova forma de contratação. 

2.2. Funcionamento e Regulação no Poder Público 

  A relação terceirizada de trabalho é uma moderna técnica de administração de 

empresas, cuja finalidade é o fomento da competitividade empresarial através da distribuição 

de atividades acessórias a empresas especializadas nessas atividades, a fim de que possam 

concentrar-se em sua atividade principal. 20  

  Nesse sentido, a relação existe a partir de um contrato celebrado entre duas 

empresas: a tomadora de serviços e a fornecedora, cujo objeto é a mão-de-obra especializada, 

expressa na figura do trabalhador terceirizado. Fala-se, portanto, em uma relação trilateral21: o 

primeiro lado, envolvendo a empresa prestadora dos serviços e a empresa tomadora – no caso, 

uma relação jurídica de ordem civil; a seguir, têm-se uma segunda relação jurídica, envolvendo 

o trabalhador e a empresa prestadora – configurando uma relação de emprego; finalmente, 

existe uma relação de trabalho, que surge do envolvimento entre o trabalhador e a empresa 

tomadora. 

  Acrescenta-se a isso a limitação do uso da atividade terceirizada, tão somente, 

em atividades meio, sendo, portanto, considera ilícita e fraudulenta, até o momento, a 

terceirização da atividade-fim. Nesse ponto, é importante ressaltar que com a fragmentação e 

                                                 
23POCHMANN, Marcio. A superterceirização dos contratos de trabalho. <www.sideepress.org.br.> Acesso em: 

18.03.2015. 
19 SILVA, C. Pereira da. A terceirização responsável: modernidade e modismo. São Paulo: LTr, 1997 p.123 
20  CASTRO,  Rubens Ferreira de. A terceirização no Direito do Trabalho. São Paulo: Malheiro, 200. Página 75. 
21DELGADO. Gabriela Neves. Terceirização: paradoxo do direito contemporâneo. São Paulo: LTR, 2003. 

Página 136.  
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maior especialização das etapas produtivas torna-se cada vez mais difícil determinar 

categoricamente o que não é atividade-meio.  

  Ademais, não há que se confundir este com um contrato empresarial, segundo 

destaca o autor Sérgio Pinto Martins: 

“(...) no caso da terceirização, apesar de existir contrato, temos que o que vai nos 

interessar é a relação do trabalhadores e do terceirizado com a empresa que recebe a 

prestação de serviços. A isso não poderíamos dar o nome de contrato de fornecimento, 

pois estaria muito mais próximo da subcontratação, da locação de serviços ou da 

empreitada” 22 

  No contexto das relações privadas, não há regulamentação específica dessa 

relação jurídica, o que entrega aos magistrados a única possibilidade de empregar a CLT como 

se uma relação normal o fosse – já pode-se perceber que não o é. Ademais, em uma jogada de 

esforço legislativo, os congressistas elaboraram o projeto de lei 4330, cuja crítica far-se-á em 

outro capítulo desta produção acadêmica.  

  No âmbito da Administração Pública, o contrato entre o ente político e a 

fornecedora de mão de obra submete-se ao regime da lei 8666/93. Para este caso, costuma-se 

empregar o termo contracting-out e como regra dos contratos administrativos, esse também é 

permeado por cláusulas exorbitantes que permitem ao poder público a ampla fiscalização da 

execução e meios de garantir que a boa execução do instrumento contratual, conforme se 

depreende da leitura do art. 67 do diploma.  

A desconcentração da atividade-meio no âmbito público fora regulamentada 

primeiramente pelo Decreto-Lei 200/1967 que assim dispõe sobre o escopo do referido instituto 

em seu artigo 10, §7: 

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

descentralizada: 

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

e controle e com o objetivo de impedir o crescimento desmesurado da máquina 

administrativa, a Administração procurará desobrigar-se da realização material de 

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

                                                 
22 MARTINS, Sérgio Pinto. A terceirização e o Direito do Trabalho. 7ª. Edição. São Paulo: Atlas, 200. Página 19 
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contrato, desde que exista, na área, iniciativa privada suficientemente desenvolvida e 

capacitada a desempenhar os encargos de execução.   

  Conforme outrora ressaltado, o objeto desse trabalhado sobre a regulamentação 

da responsabilidade do Poder Público no âmbito deste contrato, quanto aos encargos 

trabalhistas inadimplidos pela fornecedora de serviços, cujo marco regulatório assenta-se no 

art, 71 da lei 8666/93 (destaca abaixo) e também na súmula 331 do TST (citada anteriormente): 

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

fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. § 1o  A inadimplência do 

contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não 

transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem 

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

edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis. 

2.3 Críticas à relação terceirizada de trabalho 

  A primeira crítica a ser pontuada diz respeito ao uso da terminologia 

“terceirização”. Segundo sublinha Rodrigues Pinto, “o neologismo, embora tenha sido aceito 

com foros de irreversível, não expressa, por via nenhuma de derivações, a ideia do que pretende 

passar.”. O autor pontua que a empresa prestadora não é “terceiro”, mas sim um parceiro, uma 

vez que é contratante direto com a tomadora; nem mesmo os empregados são terceiros perante 

ambas; como também a atividade de apoio que estes últimos desenvolvem não necessariamente 

é terciária.23 

  A segunda, destacada por Rodolfo Pamplona Filho diz respeito a obviedade do 

prejuízo aritmético dessa relação. Nesse sentido, o autor expressa que se um empregado, para 

exercer determinada atividade, deveria receber uma importância X, para que haja um 

intermediador de mão-de-obra que, obviamente, não irá trabalhar de graça, é intuitivo que este 

se apropriará de parte do capital que lhe seria destinado. Desta maneira, o antigo empregador, 

transfigura-se em tomador de serviços e, logicamente, não irá querer pagar mais pelo mesmo 

serviço24.  

                                                 
23 PINTO, José Augusto Rodrigues. Curso de Direito Individual do Trabalho. 2ª edição. São Paulo: Malheiros, 

1996. Páginas 99 e 100. 
24 FILHO, Rodolfo Pamplona. Tercerização e responsabilidade patriomonial da administração pública. Revista do 

Direito do Trabalho. Vol 101. Pág. 127. Jan/2001. 
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  Em seguida, deflui da terceirização o aumento da rotatividade dos trabalhadores 

e o fomento ao subemprego e ao mercado informal. Se por um lado a terceirização favorece a 

especialização e por conseguinte o fortalecimento da competitividade de empresas érias no 

mercado, por outro, surge o fenômeno das “fraudoperativas” 25– ação de falsas cooperativas-, 

usadas como “testas-de-ferro” em empresas de fundo de quintal, tão somente, para explorar a 

mão-de-obra e obter lucro rápido, desprovido de responsabilidade social.  

  Ademais, autores como Sebastião Machado Filho destacam que a terceirização 

é, ne verdade, uma máscara. A suposta relação trilateral não consegue alterar a realidade de que 

a empresa prestadora não passa de uma “intrusa na relação de emprego, mera intermediária da 

mão-de-obra, enquanto a suposta ‘tomadora’ é o verdadeiro empregador, que aparece 

mascarado de ‘empresa cliente’’”.26 A terceirização, corresponde, portanto, a uma forma 

complexa de “cooperação”, que reorganiza o trabalho coletivo, sem mudar-lhe as 

características27, como também aprofunda a subsunção do trabalhador ao capital, na medida em 

que este último muitas vezes sequer percebe sua participação no processo produtivo.28 

  Acrescenta-se a isso a crítica em relação a distinção arbitrária entre atividades-

meio e atividade-fim. A diferenciação não te m respaldo legal, encontrando previsão apenas na 

sobredita sumula 331 do TST e ignora pelo menos dois fatores29, como: i) a terceirização 

hodiernamente alcança as atividades-fim, nesse sentido, existem decisões que chancelam a 

contratação de professor terceirizado em escolas e de motoristas em empresas de ônibus; e ii) a 

dentição entre atividades “meio” e “fim” implica dar respaldo aos efeitos deletérios da 

intermediação da força de trabalho, alcançando justamente os trabalhadores que mais sofrem 

os efeitos da precarização, notadamente os empregados em serviço de segurança, conservação 

e telemarketing.  

  É preciso mencionar ainda a “invisibilidade” dentre os piores efeitos da 

terceirização. O que se quer expressar é que essa relação cria um estrato de pessoas invisíveis, 

as quais é negado o reconhecimento da condição de trabalhador e, por conseguinte, os próprios 

direitos sociais. Assim destaca Jorge Luiz Souto Maior: 

                                                 
25 Idem Ibdem. 
26FILHO, Sebastião Machado. Marchandage, a degradação do Direito do Trabalho e o retrocesso ao trabalho 

escravo no Brasil pelas chamadas “empresas prestadoras de serviço”. Revista de Informação Legislativa. A. 20.  
27 ALVES, Giovanni. Terceirização e acumulação flexível do capital: notas teórico-criticas sobre as mutações 

Disponível em: https://portal.mte.gov.br. Acessado em 30/11/2016 
29 SEVERO, Valdete Souto. A terceirização: o perverso discurso do mal menor. Acessado em 30/11/2016 
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“a terceirização apresenta-se na realidade da vida como uma estratégia de destruição 

da classe trabalhadores, de inviabilização do antagonismo de classe, servido ao 

aumento da exploração do trabalhador, que se vê reduzido a condição de coisa 

invisível, como relação a qual, segundo a trama engendrada, toda perversidade está 

perdoada.”30 

  Por fim, feitas as digressões críticas, é questionável a posição estatal, em tese 

garantística, democrática de direito de além de adotar em seus quadros essa modalidade de 

relação jurídica tão absorta quanto degradante, bem como, não satisfeita, se eximir de quaisquer 

responsabilidade sobre os encargos trabalhistas de seus terceirizados não adimplidos pela 

empresa intermediária. Por oportuno, destaca-se as palavras do ex-ministro Frei Pimenta no 

XVI Congresso Nacional dos Procuradores do Trabalho: 

“Choca que o mesmo Estado de Direito democrático que tem de valorizar o trabalho 

humano pode contratar uma entidade privada e nem cogitar que os trabalhadores que 

prestam serviços não estão recebendo as verbas trabalhistas. Choca o fato de serem 

ignoradas, muitas vezes, as normas trabalhistas e, assim, os direitos fundamentais que 

asseguram a subsistência digna dos trabalhadores”31 

3. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DO ESTADO NA 

TERCEIRIZAÇÃO 

3.1 Súmula 331 do TST; ADC 16; Artigo 71, §1, Lei 8.666/93 – Legislação Vigente 

 Conforme ora explicitado, no Brasil, vige a compreensão de que a Administração 

Pública deve ser responsabilizada de maneira subsidiária e subjetiva sobre os encargos 

trabalhistas inadimplidos de seus trabalhadores terceirizados.  

 O entendimento supra foi alçado a partir de um feixe doutrinário, legislativo e 

jurisprudencial que surgiu no contexto da pressões neoliberais da década de 1990. Em uma 

digressão histórica, observa-se que, nesse período, fora reforçada a integração entre os países, 

a partir da evolução e popularização dos meios de comunicação, o que culminou na 

                                                 
30 MAIOR, Jorge Luiz Souto. Terceirização: desabafo, desmascaramento e enfrentamento. Disponível em: 

https://blogdaboitempo.com.br. Acesso em 30/11/2016 
31 XVI CNPT: Ministro Freire Pimenta discute terceirização e o Supremo Tribunal Federal. Disponível em:  

<http://anpt.jusbrasil.com.br/noticias/2650993/xvi-cnpt-ministro-freire-pimenta-discute-terceirizacao-e-o-

supremo-tribunal-federal.> Acesso em 27/11/2016 
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reestruturação da conjuntura econômica dos países, sob a ameaça da recessão, o que se 

expressou na criação de mercados comuns. 

 O país, nesse contexto, viveu nos anos 1990 sob a ameaça da recessão. A 

economia estava reduzida:  alta inflação, alta dívida externa e baixos índices de empregos. 

Nesse sentido, medidas de implemento da competitividade eram necessárias. No âmbito estatal, 

essa medidas consistiram na criação de uma nova moeda, em tratados internacionais para 

criação de mercados comum, privatizações e no desinchaço do estado, a partir de medidas 

menos midiáticas, como a regulação da terceirização para atividades-meio no poder público.  

 O fenômeno da terceirização, como medida emergencial à competitividade, foi 

incentivada nessa época32.  Nessa toada, foi editada a lei de licitações e contratos (8.666/93), a 

qual, ainda vigente, contém os primeiros apontamentos legislativos sobre a 

(ir)responsabilização da administração pública sobre seus obreiros terceirizados.  Este novo 

entendimento, por seu turno, mostrou-se diametralmente oposto à jurisprudência construída no 

âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, conforme será explicitado.  

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

fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 

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

e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu 

pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o 

uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis. (Redação dada 

pela Lei nº 9.032, de 1995) 

§ 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. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995) 

 Anteriormente à regulação da lei 8666/93, o enunciado 256 do TST tratava da 

matéria, pautado na lógica de que “homens não podem ser objeto desse tipo de contrato, apenas 

coisas”33. Este dizia ser ilícita, em qualquer âmbito, o desenvolvimento do trabalho a partir da 

                                                 
32 GIOSA, Livio Antonio. Terceirização: uma abordagem estratégica. 5. Ed. São Paulo: Pioneira, 1997. Pág. 

98 
33 MARTINS, Sergio Pinto. A terceirização e o Direito do Trabalho. São Paulo: Atlas, 4° edição, 2000. p. 119. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9032.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9032.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8212cons.htm#art31..
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8212cons.htm#art31..
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9032.htm#art4
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lógica trilateral da terceirização, excetuando-se o trabalho de vigilância, conforme se extrai da 

redação abaixo:  

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (cancelada) - 

Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 

Salvo os casos de trabalho temporário e de serviço de vigilância, previstos nas Leis 

nºs 6.019, de 03.01.1974, e 7.102, de 20.06.1983, é ilegal a contratação de 

trabalhadores por empresa interposta, formando-se o vínculo empregatício 

diretamente com o tomador dos serviços. 

 O enunciado foi cancelado nos idos da edição da lei de Licitações e, em um 

“evidente conflito existencial”, nas palavras de Rodolfo Pamplona Filho34, o Tribunal Superior 

do Trabalhou revisou a sua jurisprudência consolidada e editou o enunciado 331, no final de 

1993. O novo enunciado declarou a licitude da terceirização sob os seguintes aspectos: i) 

temporária; ii) relacionada à “atividade-meio”; iii) responsabilização subsidiária do tomador de 

serviços sobre os obreiros; iv) no âmbito público, a impossibilidade de constituição de vínculo 

entre o Estado e o trabalhador terceirizado;  

Súmula nº 331 do TST 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova redação 

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

em 27, 30 e 31.05.2011  

I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o 

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

(Lei nº 6.019, de 03.01.1974).  

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

vínculo de emprego com os órgãos da Administração Pública direta, indireta ou 

fundacional (art. 37, II, da CF/1988).   

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

vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de 

serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a 

pessoalidade e a subordinação direta.  

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

a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, 

desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo 

                                                 
34 FILHO, Rodolfo Pamplona. Tercerização e responsabilidade patriomonial da administração pública. Revista 

do Direito do Trabalho. Vol 101. Pág. 127. Jan/2001.  
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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. 

No confronto entre a primeira redação do novo enunciado (responsabilização 

subsidiária) e o artigo 71, parágrafo 1° da Lei 8.666/93 (irresponsabilização estatal) entendeu-

se que o Tribunal teria declarado tacitamente a inconstitucionalidade do artigo.  

A compreensão foi negada quando do julgamento da Ação Declaratória de 

Constitucionalidade n° 16, conforme ementa destacada abaixo: 

EMENTA: RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a 

administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência 

consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, 

resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. 

Consequência proibida pelo art. 71, parágrafo 1°, da lei federal 8.666/93. 

Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade 

julgada, nesse sentido, procedente. Voto Vencido. É constitucional a norma inscrita 

no art. 71, parágrafo 1°, da lei federal 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação 

dada pela lei n° 9.032 de 1995. 

 Em decorrência do julgado, o TST alterou a redação do enunciado 331, bem 

como adicionou a este dois incisos. A partir das mudanças ficou consolidado o posicionamento 

que vige no momento: há responsabilidade da Administração Pública sobre os créditos 

trabalhistas dos obreiros terceirizados, tão somente, com a concorrência de culpa estatal e de 

maneira subsidiária. É o que se depreende do enunciado destacado: 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova redação 

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

em 27, 30 e 31.05.2011  

I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o 

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

(Lei nº 6.019, de 03.01.1974).  
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II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera 

vínculo de emprego com os órgãos da Administração Pública direta, indireta ou 

fundacional (art. 37, II, da CF/1988).  

   

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

vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de 

serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a 

pessoalidade e a subordinação direta.  

   

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

a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, 

desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo 

judicial.  

   

V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem 

subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta 

culposa no cumprimento das 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. 

3.2 Subsidiariedade e Subjetividade 

  Uma vez compreendido o entendimento posto pela jurisprudência perante a 

aparente divergência entre o texto de lei e a jurisprudência que lhe antecedera, é necessário 

agora explicitar os argumentos fortes em sua defesa e sua implicação prática. Nessa toada, serão 

retomados conceitos da doutrina civilista, destacados os administrativistas favoráveis a tese e 

pontuadas as críticas aos cotejos que legitimam a situação fixada.  

  A responsabilidade civil tem por elementos gerais: a conduta, o dano e o nexo 

causal. No direito civil a regra é que a responsabilidade civil se dê por culpa, nada obstante não 

se considere a culpa um elemento geral da responsabilização, ao passo que existe a 

possibilidade de responsabilização objetiva quando expressa em lei. No âmbito do direito 
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administrativo, a lógica é invertida: a Constituição Federal trata a responsabilização objetiva 

como regra.  

  Postas as diferenças dos contextos privado e públicos, pontua-se que a 

responsabilização de natureza subjetiva, regra no direito civil e sem previsão legal no direito 

administrativo tem por máxima o princípio “unuscuique sua culpa noncet”35. Deste último, 

depreendem-se 3 conclusões36: i) cada um responde por sua própria culpa; ii) a pretensão 

reparatória caberá ao autor; e iii) o ônus da prova da existência de culpa do réu caberá também 

ao autor por se caracterizar em fato constitutivo do direito. 

 Nesse contexto, no caso proposto para análise neste trabalho, ao Estado, 

atualmente, incumbe a culpa na proporção em que for verificado o descumprimento de seus 

deveres. Todavia, quais então seriam os deveres do Estado como tomador de serviços na relação 

terceirizada de trabalho? Encontra-se na lei e na jurisprudência a resposta para esse 

questionamento. Na lei, o art. 112 da Lei de Licitações, destacado abaixo, dispõe sobre o dever 

de fiscalização estatal, o qual coaduna-se com o princípio da supremacia do interesse público. 

Já a doutrina difere as espécies de culpa de acordo com os respectivos deveres do Estado: culpa 

in omittendo37 (omissão sobre o dever de fiscalização), culpa in elegendo38 (omissão sobre a 

prudência da escolha de uma empresa idônea) ou culpa in vigilando39 (inocuidade da 

fiscalização ainda que realizada). 

Art. 112.  Quando o objeto do contrato interessar a mais de uma entidade pública, 

caberá ao órgão contratante, perante a entidade interessada, responder pela sua boa 

execução, fiscalização e pagamento. 

 É oportuno ressaltar que alguns precedentes da justiça do trabalho têm adotado 

a teoria dinâmica do ônus da prova, bem como a teoria da aptidão da prova40 e invertido, a favor 

do obreiro, o ônus da prova de omissão estatal. O entendimento posto desta maneira é um 

                                                 
35 GAGLIANO, Pablo Slotze; FILHO, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil, Responsabilidade Civil 

3. São Paulo: Saraiva, 10° edição, 2012. Página 59 
36  BITTAR, Carlos Alberto. Responsabilidade Civil – Teoria & Prática. 2.ed. p. 3, Rio de Janeiro: Forense 

Universitaria, 1990 
37 TST - AIRR: 14059120105090019  , Relator: Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Data de Julgamento: 

03/09/2014, 7ª Turma, Data de Publicação: DEJT 12/09/2014 
38 TST - ARR: 911001520125170132  , Relator: Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Data de Julgamento: 

18/03/2015, 7ª Turma, Data de Publicação: DEJT 20/03/2015 
39 TST - RR: 228420135150123  , Relator: Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Data de Julgamento: 25/02/2015, 

7ª Turma, Data de Publicação: DEJT 13/03/2015 
40 TSE, AIRR: 1241201250010551,  Relatora: Maria de Assis Calsing. Data de Julgamento: 17/02/2016, 4ª Turma. 

Data de Publicação 19/02/2016.  
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progresso a ser parabenizado, todavia ainda não foi explicitado de maneira vinculante pelo 

Tribunal Superior do Trabalho, o que deixa brechas a decisões contrárias41.  

 Por outro lado, a subsidiariedade expressa o benefício da ordem42 entre os 

obrigados. In casu, quer significar que, no pagamento das verbas trabalhistas inadimplidas, dar-

se-á preferência à excussão de bens da empresa intermediadora da mão de obra. Em um segundo 

momento, não ocorrendo esta última, é que poderá o demandante acionar o Estado como 

tomador da mão-de-obra.  

 É majoritária a doutrina brasileira administrativista que sustenta o entendimento 

do Tribunal Superior do Trabalho, segundo o qual a responsabilidade estatal sobre os créditos 

trabalhistas de seus obreiros terceirizados deve ser de natureza subsidiária e condicionada a 

prova de culpa estatal. Nesse passo, serão pontuados os principais argumentos favoráveis a esse 

tese, a fim de promover a desconstrução do pensamento majoritário. 

 A sedimentação do entendimento de que a responsabilização estatal deve dar-se 

de maneira subsidiária e subjetiva tem origem no compreensão de que não se pode estabelecer 

um nexo causal automático entre a omissão estatal, quanto ao dever de fiscalização, e o dano 

causado ao terceirizado. Para Celso Antônio Bandeira de Melo, extrair a responsabilidade a 

partir da omissão equivaleria a trazê-la do nada, nas suas palavras: “significaria pretender 

instaurá-la prescindindo de qualquer fundamento racional ou jurídico”43. 

 Em defesa da aplicação da teoria subjetivista da responsabilidade, outro 

argumento afirma que a omissão, expressa pelo não cumprimento do dever de fiscalização 

estatal das empresas intermediadoras, não gera um dano (elemento geral da responsabilização 

civil), mas antes é condição dele. É o que afirmou Flávia Tavares em publicação feita na Revista 

dos Tribunais: 

Quando o Estado se omite e graças a isto ocorre um dano, este é causado por outro 

evento, e não pelo Estado, “a responsabilidade, aí, não pode ser objetiva. Cumpre que 

exista um elemento a mais para responsabiliza-lo. Deveras, não haveria de supor, ao 

                                                 
41 PEREIRA JÚNIOR, Jessé Torres. Serviços terceirizados e responsabilidade do Estado. Revista TCMRJ. p. 

19 
42 GAGLIANO, Pablo Slotze; FILHO, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil, Responsabilidade Civil 

3. São Paulo: Saraiva, 10° edição, 2012 
43 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo . 4. Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 

2005. Pág. 145 
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menos em princípios que alguém responda pelo que não fez – salvo se estivesse de 

direito obrigado a fazer44  

 Essa compreensão se alinha a outro argumento: a partir da responsabilidade 

subjetiva e subsidiária evita-se a figura do Estado como espécie de garantidor universal. Por 

conseguinte, admite-se que a Administração Pública não tem capacidade de amparar todas as 

ilicitudes e danos que a ela se relacionam de alguma maneira, pensar de outro modo infringiria 

o princípio da proporcionalidade. Asseveram Joana Carolina Lins Pereira e Gilmar Mendes 

respectivamente: 

É imprescindível, no entanto, que a obrigação possa ser razoavelmente exigida no 

Estado. É dizer não podemos condená-lo a pagar indenização pela ocorrência de dano 

que não poderia razoavelmente impedir. O Estado não é onipresente, não se pode 

exigir do mesmo uma atuação materialmente impossível45 

Alguns juízes entendem que estão a criar um jurisprudência libertária quando 

condenam a União – significa dizer, a pobre sociedade brasileira- a pagar vultosas 

indenizações a segmentos largamente privilegiados, seja com a política de subsídios 

do passado, seja com a generosa hermenêutica do presente. Por mais que se faça um 

pretenso juízo de equidade, constitui-se em abuso querer transformar o Poder Público 

em salvador de empresas com gestões comprometidas e concebidas dentro do peculiar 

capitalismo “à brasileira” 46 

 Outra parte da doutrina subjetivista está orientada pelo brocardo ubi 

emolumentum, ibi onus; ubi commoda, ibi incommoda47. Segundo esta, as fornecedoras dos 

trabalhadores terceirizados gozarão do “bônus” de serem pagas pela Administração Pública, 

pelo que se opõe o necessário ônus de ficarem responsáveis pelos encargos trabalhistas dos seus 

empregados. Caso contrário, a terceirização não cumpriria sua proposta operacional originária, 

qual a seja a de estimular a competitividade, e sua utilização seria inócua.  

 Por outro lado, afirma a jurisprudência que aceitar a responsabilidade objetiva e 

solidária do Estado confrontaria o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. Através desse 

argumento obsta-se a automática responsabilização do Poder Público sobre encargos 

                                                 

44 TAVARES, Flávia Oliveira. Revista dos Tribunais. Fund Esc. Superior do Ministério Público do DF e 

Territórios, Ed. Especial, Ano II, setembro 2003. p. 13 
45 CAHALI, Yussef Said. Responsabilidade civil do Estado 2. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 36. 
46 MENDES, Gilmar Ferreira. Perplexidades acerca da responsabilidade civil do Estado: União “seguradoura 

universal?”. Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev-13/perplex.htm. Acesso em  24/03/l 2016 
47 0 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. São Paulo: Editora Saraiva, 2004, v.7, p. 48. 
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trabalhistas dos terceirizados a partir da afirmativa de que tal situação ensejaria o 

reconhecimento de vínculo de emprego do terceirizado com o Poder Público o que é vedado 

constitucionalmente, posto que somente são admitidos servidores públicos, a partir de concurso 

público conforme artigo 37, II, da Carta Maior.  

 A intenção, revela a doutrina, de tal responsabilização não-automática é 

primordialmente evitar que “através de falsas terceirizações, ocorresse o ingresso na 

Administração Pública pela ‘porta dos fundos’ fazendo valer o princípio constitucional 

expresso pelo inciso II, artigo 37 da CF”48.   

 Ante o exposto, depreendem-se os conceitos gerais da responsabilização civil e 

suas implicações no caso proposto à análise, ao passo que foram explicitados os argumentos 

que sustentam a teoria majoritária. Nesse momento, propõe-se a desconstrução dos 

fundamentos e o soerguimento de uma nova compreensão, pautada na justeza na distribuição 

dos ônus da relação predatória terceirizada.  

3.3 Objetividade e solidariedade  

  A compreensão contra-majoritária sobre a aplicabilidade das teorias da 

responsabilidade civil no caso do inadimplemento dos créditos trabalhistas dos terceirizados 

que laboram para o estado é diametralmente oposta à anteriormente explicitada. Nesse sentido, 

erige-se sobre a natureza da responsabilização objetiva e solidária, cujos fundamentos 

favoráveis serão pontuados no que se segue.  

 Em um primeiro aspecto, é necessário pontuar que a noção de solidariedade 

também remete a um benefício de ordem. Todavia, ao contrário da subsidiariedade, a 

responsabilização solidária dispõe que não existe benefício de ordem entre os coobrigados. A 

implicação prática seria a seguinte: o terceirizado teria o direito de acionar em litisconsórcio 

passivo facultativo49 simples50, perante a Justiça do Trabalho, tanto o seu empregador direto (a 

empresa fornecedora de serviços), quanto o Estado, como beneficiário, empregador indireto e 

tomador de serviços.  

                                                 
48 CAMPOS, José Ribeiro de. A terceirização e a Responsabilidade da Empresa Tomadora de Serviços. São 

Paulo: Thomson IOC, 2006. Página 30. 
49 DIDIER, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Vol I. SP: Juspodvim, 2015. 
50 DIDIER, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Vol I. SP: Juspodvim, 2015. 
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 No que diz respeito ao aspecto objetivo de responsabilização, esse quer significar 

que a imputação independerá de demonstração de qualquer espécie de culpa, conforme René 

Savatier, “consiste, portanto, na obrigação de indenizar o dano produzido por atividade exercida 

no interesse do agente e sob seu controle, sem que haja nenhuma indagação sobre o 

comportamento do lesante”51. Sobre essa perspectiva já foi pontuado que coaduna-se à teoria 

do risco administrativo, ao passo que opõe-se à teoria da culpa anônima. Na práxis isso 

significaria que, restando aclarado o inadimplemento trabalhista, a imputação da dívida dar-se-

ia a qualquer dos codevedores, independente da demonstração de condutas culposas destes.  

 A união dos aspectos permite a conclusão de que ao trabalhador, pessoa física e 

hipossuficiente na relação de trabalho, estaria assegurado o pagamento da verbas que lhe são 

devidas; enquanto que ao Estado, por seu turno, poderia ser garantido o direito de regresso 

contra a contratada que lhe provocou o dano, sem quaisquer indagações quanto a este último 

figurar como segurador universal. Serão abordados agora os principais fundamentos que 

rebatem a tese majoritária e solidificam a construção da que lhe é contrária. 

3.3.1 De lege lata x de Lege ferenda  

 A teoria da culpa e a subsidiariedade da imputação dos créditos trabalhistas 

inadimplidos deriva de uma construção doutrinária e ganhou aplicabilidade através dos 

repetitivos precedentes. Conforme se ressaltou anteriormente, o uso da tese tem propriedades 

finalísticas de implemento da competitividade estatal perante os outros países. Todavia, a 

concepção de que os fins justificam os meios é, literalmente, maquiavélica, bem como afronta 

o princípio da legalidade da atuação administrativa e regras basilares de hermenêutica jurídica.  

 Incialmente, deve-se ressaltar que a Constituição Federal, em seu artigo 37, 

inciso XXII, § 6°, estabeleceu como regra a aplicação estrita da teoria do risco administrativo, 

a qual aduz os moldes da responsabilidade objetiva, conforme anteriormente estudado. Eis a 

dispositivo:  

Art. 37, §6°As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras 

de serviços públicos responderão objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa 

                                                 
51 SAVATIER, René. Traité de la responsabilité civile. Paris, Libr Généralide de Droit Jurisprudence, 1951, 

volume 2. Página, 274. Disponível em: http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-

3337_1950_num_2_4_19130. Acessado em 11/04/2015. 
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qualidade causarem a terceiros assegurado o direito de regresso contra o responsável 

nos casos de dolo ou culpa 

 Ora, diante de regra basilar de hermenêutica jurídica traduzida na afirmação 

“onde o legislador não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo sobretudo quando resultar em 

exegese que limita o exercício de direitos”52 não há fundamento para o discurso repetitivo da 

jurisprudência no sentido de apontar sopesamentos em especificações dadas pelo poder 

constituinte originário.  

 Desta feita, a teoria da culpa aplicada à responsabilidade estatal sobre seus 

trabalhadores terceirizados transfigura-se em uma ofensa ao princípio da legalidade. É sabido 

que o dito princípio comanda à Administração Pública a atuação conforme ou baseada na/em 

lei estrita, sendo, portanto, o comando que permite a manutenção da confiança do cidadão no 

sistema administração em que está inserido. O próprio Celso Antônio Bandeira de Melo afirma 

que a aplicação da teoria da culpa administrativa é uma solução lege ferenda, conquanto admita 

sua aplicação. Nada obstante, o mesmo autor aponta que a ofensa a um princípio é ainda maior 

que a ofensa a qualquer norma: 

Violar um princípio é muito mais grave do que violar uma norma. A desatenção ao 

princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a 

todo sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou 

inconstitucionalidade, conforme o calão do princípio violado, porque representa 

insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais.53 

3.3.2.  Do enriquecimento sem causa estatal  

 O enriquecimento sem causa é o acréscimo do patrimônio de uma pessoa 

decorrente da redução do patrimônio de outra, sem um título jurídico correspondente, dessa 

maneira, aquele que comete o ato ilícito de se locupletar em prejuízo de outrem deve ser 

obrigado a restituir54. Segundo o Carlos Roberto Gonçalves55, dentre os pressupostos para 

caracterização do enriquecimento sem causa, o mais importante deles é a ausência de causa 

jurídica que justifique o enriquecimento.  

                                                 
52 STJ - REsp: 1373839 RS 2013/0073238-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 

03/06/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2016 
53MELO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. Pág. 53 
54 http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,do-enriquecimento-sem-causa,33674.html 
55 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2008. 
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 A teoria foi edificada no âmbito civilista, todavia aplica-se ao direito pública, 

conforme aduz Guido Zanobini56 a actio de in rem verso, cuja base promana do princípio 

romano “nemo locupletari potest cum aliena jactura,  é pertinente a qualquer que, como titular 

de um círculo abstrato de atribuições públicas ou como sujeito estranho a administração, com 

próprio sacrifício, haja cumprido obra positivamente vantajosa para uma administração pública. 

 No Direito Administrativo, no que tange aos contratos estatais, veda-se o 

enriquecimento sem causa (art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/93). A princípio essa 

proibição estabelece que a Administração não deve se aproveitar de seu poder exorbitante ou 

situação fortuita para enriquecer-se de maneira contrária à moralidade em detrimento do 

contratado.  

 Agora, imagine a seguinte situação: o Estado contrata uma Empresa A, o objeto 

do contrato é o fornecimento de mão-de-obra terceirizada para limpeza de prédios públicos. Por 

anos a fio de contrato, o Estado se beneficia do serviço prestado, paga ao contratado, mas não 

se preocupa com os créditos trabalhistas dos obreiros, afinal não são seus empregados. Todavia, 

alguns obreiros não receberam suas verbas alimentares por anos de contrato e se viram 

demitidos sem justa causa pela intermediadora.  

 Ora, quem são os beneficiários do contrato senão a fornecedora de mão-de-obra, 

que lucra com alienação do serviço e o Estado, que teve seus prédios limpos pelos obreiros?  

 A relação terceirizada de trabalho, conforme anteriormente asseverou-se é 

predatória, primordialmente porque enxerga o trabalhador como um objeto. Acresce a isso a 

grave compreensão exalada pela jurisprudência de que o Estado não é um beneficiário do 

serviço prestado e, portanto, já que não há bônus, não é responsável por arcar com os ônus.  

3.3.3 Bilateralidade do Risco Proveito 

 A teoria do risco proveito57, explicada na máxima ubi emolumentum, ibi onus; 

ubi commoda, ibi incommoda58, traz ao tema outra faceta problemática: aqueles que advogam 

a favor da mititigação da responsabilização estatal aduzem, escorados na teoria do risco 

proveito, que, uma vez entregue o bônus à empresa fornecedora de mão-de-obra, qual seja o 

                                                 
56 ZANOBINI, Guido. Corso di Diritto Amministrativo, vol I. Giuffè Editore Milano, 1936. págs. 271 e 272 
57 Op. Cit.  
58 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. São Paulo: Editora Saraiva, 2004, v.  7, p. 48. 



37 

 

 

 

pagamento acordado em contrato, a esta caberá, também, os ônus advindos dos encargos 

trabalhistas.  

 Novamente, ignora-se que a Administração Pública é tão beneficiada, quanto à 

empresa fornecedora com o trabalho do terceirizado, havendo, desta forma, uma bilateralidade 

de bônus. Uma vez laborando nos domínios da Administração Púbica os trabalhadores 

terceirizados beneficia esses domínios e não outros, tal compreensão aclara a necessidade de 

coerência na imputação da responsabilidade, o que não se verifica na situação atual, em que se 

atribuiu ao Poder Público o benefício de ordem e de subjetividade. 

 A conclusão do ora referido é a de que à bilateralidade do bônus contrapõe-se, 

atualmente, a unilateralidade de ônus, o qual recai sobre o hipossuficiente trabalhador 

terceirizado.  

3.3.4 A inação não é ato ilícito? 

 A responsabilidade civil extracontratual aplicada à Administração Pública 

aponta duas regras de imputação: i) quando da ocorrência de ato comissivo do poder público, a 

sua responsabilização dar-se-á de maneira objetiva, (regra derivada da Constituição Federal); 

ii) quando, de outra monta, o ato for omissivo, a responsabilidade será imputada de maneira 

subjetiva (regra derivada da jurisprudência).  

 A noção de que a natureza do ato implica uma necessária alteração da forma 

como será configurada a responsabilidade civil do Poder Público deriva da compreensão de que 

a omissão seria um não-ato e como tal não teria o condão de provocar dano ou fazer surgir um 

nexo causal entre este último e a omissão. Nesse sentido, não havendo dano ou nexo causal, a 

responsabilidade dar-se-ia de maneira extraordinária, mediante a demonstração de culpa. 

 Dito isso, verifica-se que os que argumentam a favor da responsabilização 

subjetiva in casu tomam, sobre a omissão, sua perspectiva causalista, a qual enuncia que a 

conduta é um comportamento que necessariamente provoca uma alteração no mundo exterior. 

Nesse sentido, encaminham à conclusão de que: a omissão não é ato e com “não-ato” não tem 

capacidade de alterar o mundo exterior e não provoca um nexo causal à ponto de imputar à 

Administração Pública a responsabilidade por um dano que não se verificou empiricamente.  
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 O entendimento positivista tem guarida no pensamento do administrativista José 

Santos de Carvalho Filho, a quem se deve pedir licença para a defesa do uso alternativo do 

direito, o qual se segue.  

 A responsabilização é fruto do mundo jurídico e é nesse mesmo mundo que 

nasce o nexo normativo entre o não-ato do Poder Público e o dano causado ao terceirizado. Por 

nexo normativo, deve-se entender uma linha que liga a omissão ao dano; essa linha, por seu 

turno, não é verificável no mundo dos fatos, mas sim, no mundo jurídico, em virtude da pré-

existência de um dever legal de agir. Desta maneira, descontrói-se a primeira premissa dos 

subjetivistas: existe, no ato omissivo, um nexo causal e esse é normativo.  

 A segunda premissa aduz que o comportamento omissivo é um não-ato. 

Aparecida Vendramel59, em compreensão contrária, pontua que omissão é ato e, não só isso, é 

ato ilícito. Partindo das emanações do princípio da legalidade a autora indica como 

compreensões análogas as presentes na Carta Constitucional, ao passo que esta entrega aos 

cidadãos instrumentos para a defesa contra as omissões, nesse sentido, toma como exemplo o 

mandado de injunção e a ação direita de inconstitucionalidade por omissão.  

Alguns doutrinadores acreditam ser subjetiva a responsabilidade do Estado decorrente 

da omissão. Embasam esse entendimento de que a omissão não é ato, portanto   se 

inexiste ato não há que se falar sobre incidência de regra jurídica que responsabilize 

o Estado por danos oriundos desse comportamento. Contudo, abandonando os 

conceitos propostos e partindo para uma interpretação lógico-jurídica da norma que 

responsabiliza o Estado por danos advindos do comportamento de seus agentes – 

omissivos ou comissivos – extraímos o significado de omissão caracterizando-se 

‘tomada de posição’. Toma-se posição para agir ou não agir, inclusive na diuturnidade 

da vida. Se omissão é ‘tomada de posição’ então omissão é conduta, é ação e embora 

ação negativa, ação se trata.60 

 A mesma autora, após asseverar que a omissão é ato, pontua que é ato ilícito, 

pelo qual a responsabilização se dará de maneira objetiva, nos moldes da Constituição Federal. 

O ato é ilícito, in casu, na medida em que existe, para Administração Pública, o dever de agir e 

ela não age. Assim, refutando a ideia de Celso Antônio Bandeira de Melo, afirma a autora que 

se responsabilizar o Estado por danos decorrentes de sua omissão não significa responsabiliza-

                                                 
59 VENDRAMEL, Aparecida. Responsabilidade extracontratual do Estado. São Paulo: Themis, 2000. págs. 94 

a 101 
60 Idem Ibdem. 
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lo “por nada”, significa, sim, responsabilizá-lo por um comportamento contrário ao direito, 

portanto, ato ilícito, por infringência ao princípio da legalidade61.  

 Disso depreende-se que na afirmação de que ao “não-ato” é impossível criar 

limiar causal com um dano ou sequer provocá-lo, a não ser pela existência de dolo ou culpa, 

em verdade, mitiga-se o poder mandamental da norma que indica um dever agir para o Poder 

Pública, no caso, mais detidamente, implicaria ignorar a força da norma que determina que o 

estado fiscalize efetivamente a atividade desenvolvida pelo contratado em seus domínios.  

 Nesse sentido, o que se observa na situação atual da imputação da 

responsabilidade extracontratual do Estado é que a importância do dever de fiscalização é 

relevado a segundo plano enquanto os terceirizados são deixados ao deleite de configuração de 

culpa e benefícios de ordem para verem pagos seus créditos - salienta-se: alimentícios, 

fundamentais à manutenção da dignidade humana, conforme a doutrina e a jurisprudência.  

3.3.5 Da dificuldade de prova da culpa estatal 

 Uma vez estabelecida a necessidade de prova a culpa estatal para sua 

responsabilização, imputa-se ao trabalhador que a alega, prová-la, é o que enuncia a regra da 

distribuição dos ônus da prova no direito processual brasileira.  

 O entendimento supra imperava quando do pronunciamento da súmula 331 do 

TST. Todavia, desde então, cresceram os precedentes progressistas: pautadas na teoria da 

dinamicidade da provas, as decisões têm imputado à Administração Pública o ônus de provar 

que se desincumbiu de culpa, ou seja, que cumpriu o seu dever de fiscalização. Nesse ponto, há 

que se elogiar o entendimento.   

 É no reconhecimento dessa disparidade processual que reitera-se o que foi 

afirmado de maneira introdutória: admitir a isenção contida na Súmula e na Lei de Licitações 

implica conceder à Administração Pública, que se beneficiou da atividade dos empregados, um 

privilégio injustificável em detrimento da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do 

trabalho preconizados pela própria Constituição, como fundamentos do Estado Democrático de 

Direito 62. 

                                                 
61 Idem ibdem.. 

62 BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho. 5ª ed. São Paulo: LTr, 2009. 
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3.3.6 As culpas in vigilando, in omittendo, in elegendo e a responsabilização subjetiva 

 A responsabilização da Administração Pública sobre os débitos trabalhistas de 

seus obreiros terceirizadas na atualidade apenas é reconhecida pela jurisprudência quando 

verificada culpa, apresentando-se essa em três subespécies: in vigilando, in omittendo, in 

elegendo. A primeira decorre de falhas na fiscalização, a segunda na omissão diante de um 

dever legal e a terceira é verificada quando da má-escolha da Poder Público.  

 Imputada dentro dos limites desse triângulo de culpa, a responsabilidade 

subjetiva exsurge insuficiente e contraditória. Ao passo que a Administração Pública não 

fiscaliza efetivamente; omite-se diante de seus deveres ou elege uma fornecedora de serviços 

inidônea pratica, em verdade, um ato ilícito, pois, a cada forma de “culpa” corresponde um 

dever legal (os deveres de fiscalizar, de agir e de bem escolher). Em sendo assim, enuncia a CF 

que ao ato ilícito da Administração Pública corresponde a sua responsabilização objetiva. Artur 

Porto Carvalho ratifica tal raciocínio:  

Como se vê, a própria Carta Magna prevê a responsabilidade objetiva da 

Administração Pública quando seus agentes causam danos a terceiros, ou seja, esse 

artigo pode ser perfeitamente aplicável ao Estado quando, na condição de tomador, 

contrata empresa inidônea, que causa prejuízo a seus empregados, deixando de pagar-

lhes direitos trabalhistas. Além disso, a exclusão da responsabilidade estatal é ainda 

incompatível com o teor do próprio §2º, do artigo 71 da Lei de Licitações, que impõe 

responsabilidade solidária a essa mesma Administração Pública (contratante) pelos 

encargos previdenciários decorrentes da execução do contrato. 63                     

3.3.7 Aos créditos previdenciários a solidariedade; aos trabalhistas à ordem 

 Primeiramente, há que se proceder a leitura do art. 71 da lei 8.666/90: 

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

fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 

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

e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu 

pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o 

                                                 
63 CARVALHO, Arthur Porto. O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa nos contratos administrativos 

em julgado do Superior Tribunal De Justiça (REsp 579.541-SP). Jus Navigandi, Teresina, ano 15, n. 

2633, 16 set. 2010. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/17411>. Acesso em: 23/04/2017 

http://jus.com.br/revista/edicoes/2010/9/16
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uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis. (Redação dada 

pela Lei nº 9.032, de 1995) 

 § 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.  (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995) 

 A contradição é latente: enquanto os encargos trabalhistas são relegados a menos 

abrangente subespécie de responsabilidade pública; os previdenciários, gozam da 

responsabilização solidária. Qual a justificativa para essa disparidade? Ainda que se pesquise a 

mens legis, não são encontrados quaisquer porquês para essa distinção.  

 Para melhor entender, é necessário o esclarecimento de que ambos os créditos 

possuem natureza alimentícia, conforme o art. 100, § 1o, CF. Ao passo que configuram-se como 

alimentos, relacionam-se às finalidades precípuas de evitar a miserabilidade e impedir a 

instabilidade familiar. Nesse mesmo sentido aduz Rolf Madaleno:  

o direito alimentar é de ordem pública, por prevalecer o interesse social na proteção e 

preservação da vida e da família, cometendo associar sua ordem pública com o 

princípio constitucional do artigo terceiro inciso I, da Carta Federal de 1988, quando 

aponta ser objetivo fundamental da República Federativa do Brasil construir uma 

sociedade livre, justa e solidária.64 

 Acresce a isso o caráter forfetário do crédito trabalhistas o qual se traduz pela 

obrigatoriedade de o empregador efetivamente adimplir o salário devido ao trabalhador. O 

dever independe da situação econômica, ao gestor cabe a assunção dos riscos do negócio, não 

podendo este ser, de modo algum, transferido aos empregados. É o que se extrai do Art. 2º, 

caput da CLT: “Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os 

riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço”. 

 Nesse mesmo sentido, Maurício Godinho Delgado afirma ser absoluta a 

obrigatoriedade da parcela, leia-se: 

Caráter Forfetario da parcela traduz a circunstância de o salário qualificar-se como 

obrigação absoluta do empregador, independentemente da sorte de seu 

empreendimento. O neologismo criado pela doutrina (oriundo da expressão francesa 

à forfait) acentua, pois, a característica salarial derivada da alteridade, que distingue 

                                                 
64 MADALENO, Rolf. Disponível em: http://www.rolfmadaleno.com.br/novosite/conteudo.php?id=37. Acessado  

em 23/04/2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9032.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9032.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8212cons.htm#art31..
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8212cons.htm#art31..
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9032.htm#art4
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o empregador no contexto da relação de emprego (isto é, o fato de assumir, 

necessariamente, os riscos do empreendimento e do próprio trabalho prestado – art. 2, 

caput, da CLT). 65 

 O que se quer neste ponto não é subverter a importância dos encargos 

previdenciários, mas sim problematizar a desconsideração da semelhante relevância dos 

créditos trabalhista, a fim de que ambos atinjam o mesmo patamar garantidor, qual seja o de 

não se submeterem e benefício de ordem quando da sua exigência perante os credores, no caso, 

o fornecedor de mão-de-obra e o tomador desta (o Poder Público).   

3.4 Da contradição 

 Analisados os argumentos favoráveis à tese minoritária, há que se rematar que a 

conclusão jurisprudencial é problemática ao passo que apresenta uma dissociação lógica entre 

o antecedente (verificação do ato ilícito praticado pela Administração Pública ao manter em 

seus domínios a mão-de-obra terceirizada não remunerada) e o consequente (a responsabilidade 

administrativa imputada de maneira subsidiária e subjetiva sobre os encargos trabalhistas não 

adimplidos) 

 Pragmaticamente, a Teoria da Culpa Administrativa que se diz aplicada ao caso, 

se perfaz na aplicação real da Teoria da Irresponsabilidade da Administração. Isso se pode 

concluir da seguinte lógica: não havendo culpa o Estado se desonera completamente dos 

encargos trabalhistas, prioritariamente devidos pelo contratado, o que prejudica seus 

subordinados, que em tese deveriam estar sob a tutela estatal, responsável por promover a 

Dignidade da Pessoa Humana. (Art 1º, II, CF/88). A irresponsabilidade ressuscitou com a ADC 

16 e a consequente reforma do entendimento do TST. As seguintes jurisprudências servem 

como exemplo dessa alteração de entendimento: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. TOMADORA DE 

SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. SÚMULA Nº 331, ITEM IV, 

DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. -O inadimplemento das obrigações 

trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do 

tomador dos serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da 

administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e 

das sociedades de economia mista, desde que hajam participado da relação processual 

                                                 
65 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. SP: Saraiva. 2009. Pág. 659 
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e constem também do título executivo judicial (art. 71 da Lei nº 8.666, de 

21.06.1993).- (Súmula nº 331, item IV, do TST). Agravo de instrumento desprovido.66 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE 

PÚBLICO. TOMADORA DOS SERVIÇOS. HIPÓTESE DE CULPA IN 

VIGILANDO. OMISSÃO NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE 

TRABALHO. Nos termos do entendimento manifestado pelo E. STF, no julgamento 

da ADC-16, em 24/11/2010, é constitucional o art. 71 da Lei nº 8.666/93, sendo dever 

do judiciário trabalhista apreciar, caso a caso, a conduta do ente público que 

contrata pela terceirização de atividade-meio. Nesse sentido, a atual redação 

da Súmula 331, V, do C. TST: -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-. No caso em exame, o ente público 

não cumpriu o dever legal de vigilância, registrada a sua omissão culposa, ante a 

constatada inadimplência do contratado no pagamento das verbas trabalhistas, em 

ofensa ao princípio constitucional que protege o trabalho como direito social 

indisponível, a determinar a sua responsabilidade subsidiária, em face da culpa in 

vigilando . Agravo de instrumento desprovido. 67   

4. INOVAÇÕES LEGISLATIVAS E JURISPRUDENCIAIS 

Ao longo do desenvolvimento deste trabalhado acadêmico, o Brasil vivenciou 

momentos de instabilidade política, econômica e social, os quais impulsionaram indiretamente 

mudanças significativas no que toca o assunto até aqui abordado. 

  No âmbito político, o país deparou-se com o início do esfacelamento de um 

grande esquema de corrupção, fruto da operação Lava-jato promovida pela Polícia Federal; 

bem como assistiu à deposição da Presidenta eleita pelo processo de impeachment, o segundo 

na história do país.  

                                                 

66 TST - AIRR: 1827402120055150029  182740-21.2005.5.15.0029, Relator: Vantuil Abdala, Data de Julgamento: 

18/03/2009, 2ª Turma,, Data de Publicação: 17/04/2009 

67 TST - AIRR: 20142620095100005  2014-26.2009.5.10.0005, Relator: Aloysio Corrêa da Veiga, Data de 

Julgamento: 19/10/2011, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 28/10/2011 
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  No contexto social, pode-se observar a expansão da mobilização dos 

movimentos sociais em suas mais diversas feições e bandeiras; dentre estes: os movimentos pró 

e contra governistas; a luta das mulheres pela igualdade e combate ao sexismo nas esferas de 

poder; o clamor por maior segurança concomitante à paralisação das forças policiais em 

diversos estados por falta de condições dignas de trabalho e baixos salários. 

  Na economia, o Brasil sofreu as consequências da falta de confiança na política: 

a recessão econômica. Segundo estudiosos, é a pior recessão desde os anos 1930, nesta já 

constatou-se o recuo no Produto Interno Bruto em 2,4% ao ano por mais de um ano consecutivo; 

o desemprego de 11,8% da população em idade produtiva; a baixa de investimentos externos e 

o aumento da inflação. 

  Em um contexto como esse, o país se vê obrigado a realizar mudanças e estas 

estão acontecendo. Todavia, nem toda mudança equivale a progresso. Sob a alcunha de 

“modernização das leis trabalhistas” o legislativo têm implementado reformas que atingem 

diametralmente os direitos até então conquistados pelo trabalhadores. Longe de um intenção 

exaustiva, abordar-se-á as propostas legislativas que mais causaram furor aos juristas no âmbito 

do terceirização. 

4.1. Projeto de Lei 4.330/04 

O PL 4.330/04 de autoria do Deputado Sandro Mabel e relatoria do Deputado 

Arthur Oliveira Maia, popularmente chamado de PL da terceirização, surgiu sob a justificativa 

da necessidade de regulamentação da atividade terceirizada de trabalho. A regulamentação em 

quesito serviria, por seu turno, ao acirramento da competitividade frente à outros países 

emergentes através do aumento de produtividade. 

 Dito isso, é necessário pontuar quais os mecanismos de maximização da 

produtividade aduzidos pelo projeto. 

 Em uma primeira observação tem-se que o projeto aplicar-se-ia às pessoas 

jurídicas de direito privado, dentre essas incluem-se as sociedade de economia mistas e as 

empresas públicas, integrantes da administração pública indireta e, de outro lado, há a restrição 

quanto a aplicação à entidades públicas, conforme se depreende do trecho abaixo destacado. 

Art. 1° Esta lei regula os contratos de terceirização e as relações de trabalho dele 

correntes. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Produto_Interno_Bruto
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§1° O disposto nesta lei aplica-se às empresas privadas, às empresas públicas, às 

sociedades de economia mista e suas subsidiárias e controladas, no âmbito da União, 

dos Estado, do Distrito Federal e dos Municípios. 

§ 2° As disposições desta lei não se aplicam aos contratos de terceirização no âmbito 

da Administração Pública direta, autárquica e fundacional da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. 

 Nessa toada, reconhecidos os sujeitos subordinados à lei, a maximização da 

produção visada dar-se-ia a partir da possibilidade de terceirização da atividade fim das 

empresas sujeitas. Atualmente, os empregadores somente podem terceirizar serviços 

relacionados à atividade-meio, sendo ilícita a terceirização da atividade-fim. Por atividade-fim 

entende-se aquela diametralmente conexa ao ramo da atividade expresso em seu contrato social.  

 No que tange a responsabilidade civil o Projeto aborda o quesito em seu art. 15: 

Art. 15 A responsabilidade da contratante em relação as obrigações trabalhistas e 

previdenciárias devidas pela contratada é subsidiária se ela comprovar efetiva 

fiscalização de seu cumprimento, nos termos desta lei, e solidária, não comprovada 

a fiscalização. 

 Da leitura depreende-se que não há mudanças quanto a responsabilização 

subjetiva dos tomadores de serviço, contudo passa a existir a possibilidade de responsabilidade 

solidária entre o tomador e o fornecedor da mão-de-obra terceirizada. Dar-se-ia a 

responsabilização de maneira solidária, por sua vez, quando verificada a ausência de 

fiscalização da entidade tomadora. 

 Ante o exposto, podem ser pontuados como dois aspectos importantes do 

projeto: o primeiro deles referente a mitigação da irresponsabilidade do tomador de serviços, 

erigindo-se a possibilidade de responsabilização solidária, ou, conforme o teor desta produção 

acadêmica, quanto à responsabilidade das empresas estatais nas situações de inadimplemento 

de créditos trabalhistas dos terceirizados.  

 O segundo, por seu turno, impulsiona a precarização da relação terceirizada de 

emprego ao reconhecer a possibilidade de aplicação desta à atividade-fim da empresa. Como 

ora referido, a jurisprudência atual Na jurisprudência atual aponta a ilicitude do labor do 

terceirizado em atividade-fim. Como consequência deste apontamento, erige-se a relação de 

emprego entre o terceirizado e a empresa tomadora de serviços, cuja responsabilidade por 
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débitos trabalhistas e previdenciários passa a ser integral, sob o fundamento do princípio da 

isonomia68. 

 Sobre este último ponto, os especialistas em Direito do Trabalho rebelaram-se. 

Isso pode ser observado no conteúdo da carta aberta exarada pela ANAMATRA (Associação 

Nacional dos Magistrados do Trabalho) e pelo ofício emitido em nome de Ministros do Tribunal 

Superior do Trabalho, cujos destaques foram colacionados abaixo: 

“A Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho (Anamatra), entidade 

representativa dos mais de 3.500 juízes do Trabalho do Brasil, vem a público, nos 

termos de seu Estatuto - que determina a atuação em defesa dos interesses da 

sociedade, em especial pela valorização do trabalho humano, pelo respeito à cidadania 

e pela implementação da justiça social-, conclamar os partidos políticos e 

parlamentares comprometidos com os direitos sociais a rejeitaram integralmente o 

Projeto de Lei nº 4.330/2004, que ora tramita na Comissão de Constituição Justiça e 

Cidadania da Câmara dos Deputados, e que dispõe sobre o contrato de prestação de 

serviço a terceiros e as relações de trabalho dele decorrentes. 

O referido PL, a pretexto de regulamentar a terceirização no Brasil, na verdade 

expande essa prática ruinosa e precarizante para todas as atividades econômicas, 

com risco de causar sérios danos aos trabalhadores brasileiros, caso aprovado, pela 

ruptura da rede da proteção trabalhista que o constituinte consolidou em 1988.  Entre 

os problemas do projeto estão a liberação da prática na atividade-fim da 

empresa, bem como a ausência da responsabilidade solidária do empregador de 

forma efetiva. 

A terceirização constitui manobra econômica destinada a reduzir custos de 

pessoal na empresa, pelo rebaixamento de salários e de encargos sociais, que tem 

trazido uma elevada conta para o país, inclusive no que se refere aos acidentes de 

trabalho, uma vez que em determinados segmentos importantes da atividade 

econômica os índices de infortúnios são significativamente mais elevados. 

(...)  

Brasília, 02 de setembro de 2013 

Paulo Luiz Schmidt” (grifos nossos) 

                                                 
68 TST - RR: 1336005220095090091  , Relator: Hugo Carlos Scheuermann, Data de Julgamento: 04/02/2015, 1ª 

Turma, Data de Publicação: DEJT 20/02/2015. 
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 “A diretriz acolhida pelo PL n°4.330/2004, ao permitir a generalização da 

terceirização para toda a economia e a sociedade, certamente provocará gravíssima 

lesão social de direitos sociais trabalhistas e previdenciários no País, com a 

potencialidade de provocar a migração massiva de milhões de trabalhadores hoje 

enquadrados como empregados efetivos das empresas das empresas e instituições 

tomadoras de serviços em direção a um novo enquadramento, como trabalhadores 

terceirizados, deflagrando impressionante redução de valores, direitos e garantias 

trabalhistas e sociais. 

Nesse sentido, o Projeto de Lei esvazia o conceito constitucional e legal de categoria, 

permitindo transformar a grande maioria de trabalhadores simplesmente em 

“prestadores de serviços [...] 

Como se sabe que os direitos e garantias dos trabalhadores terceirizados são 

manifestamente inferiores aos dos empregados efetivos principalmente pelos níveis 

de remuneração e contratação significativamente mais modestos, o resultado será o 

profundo e rápido rebaixamento do valor social do trabalho na vida econômica e social 

brasileira, envolvendo potencialmente milhões de pessoas.”69 

A data da conclusão deste trabalho o referido projeto encontra-se aprovado pela 

Câmara dos Deputados, pela Comissão de Constituição e Justiça e, aguardando a apreciação do 

Senado Federal. Acresce a isso o pedido de urgência de tramitação realizada em 07 de abril de 

201570, na égide do qual o projeto obteve, na surdina, a aprovação da maioria simples dos 

Deputados federais. 

4.2. Lei Ordinária 13.429/17 

  A Lei Ordinária 13.429/17 surgiu a partir da aprovação legislativa e sanção 

presidencial do antigo Projeto de Lei 4.302/98, o qual já havia servido de inspiração para o PL 

4.330/04. Nessa toada, o novo diploma normativo alterou a lei 6.019/74: enquanto o antigo 

diploma tratava apenas do trabalho temporário, a partir das alterações, passou também a cuidar 

das relações de trabalho nas empresas de prestação de serviço e das respectivas tomadoras de 

serviço. 

   Pois bem, a lei 13.429/17 preencheu o anseio legislativo de regulamentar e 

“modernizar”71 as relações trabalhistas, contudo repise-se a noção de que nem tudo que é novo 

                                                 
69 Disponível em: < http://s.conjur.com.br/dl/oficio-tst-terceirizacao.pdf.> Acessado em: 23/04/2017 
70 Disponível em: http://www2.camara.leg.br/. Acessado em 24/04/2017.  
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corresponde a um progresso. Isso posto, na referida lei, encontram-se dispositivos elogiáveis e 

outros desarrazoados, serão explanados quatro dentre todos.  

  Dois comandos da nova lei são elogiáveis por garantirem legalmente o que a 

jurisprudência já emanava pacificamente. O primeiro diz respeito à extensão das garantias de 

atendimento médico, ambulatorial e de fornecimento de refeição dos empregados efetivos aos 

terceirizados. Já a segunda, imputa à contratante, tomadora de serviços, a responsabilidade de 

garantir as condições de higiene segurança e salubridade a todos os trabalhadores alocados em 

suas dependências, incluindo nestes os terceirizados. Explicitam-se os dispositivos:  

Art. 9 § 1o  É responsabilidade da empresa contratante garantir as condições de 

segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado 

em suas dependências ou em local por ela designado. 

§ 2o  A contratante estenderá ao trabalhador da empresa de trabalho temporário o 

mesmo atendimento médico, ambulatorial e de refeição destinado aos seus 

empregados, existente nas dependências da contratante, ou local por ela designado.  

Por outro lado, dois outros dispositivos exsurgem como instrumentos de 

maximização da precariedade da relação trilateral de trabalho. Ao contrário do PL 4.330/04, a 

lei 13.429/17 não tratou especificamente da terceirização, nesse sentido, culminou em 

generalizações e omissões, as quais, por consequência, deixam margem a interpretações 

disparatadas. Sobre esse aspecto, destacam-se os dispositivos abaixo: 

Art. 9° § 3o  O contrato de trabalho temporário pode versar sobre o desenvolvimento 

de atividades-meio e atividades-fim a serem executadas na empresa tomadora de 

serviços.”  

Art. 10.  Qualquer que seja o ramo da empresa tomadora de serviços, não existe 

vínculo de emprego entre ela e os trabalhadores contratados pelas empresas de 

trabalho temporário.  

§ 7o  A contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas 

referentes ao período em que ocorrer o trabalho temporário, e o recolhimento das 

contribuições previdenciárias observará o disposto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 

de julho de 1991.” 
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  O primeiro dos dispositivos em destaque aduz a mesma determinação dantesca 

do PL 4.330/04, qual seja a possibilidade terceirização das atividade-meio e das atividades-fim 

das empresas.  

  Como ora referido, a jurisprudência tomava por ilícita a terceirização das 

atividades-fim das empresas, por estas, na verdade, falsearem a inexistência da relação de 

emprego. Nessa toada, os tribunais utilizavam os critérios da não-eventualidade72, da atividade 

prevista no objeto social da empresa73, do retorno econômico da atividade74 e da quantidade de 

empregados75 aplicados na atividade . Tal entendimento repetitivo foi exarado na forma de 

súmula peso TST, na já citada, súmula 331.  

  Agora, com a legalização da prática de terceirização da atividade-fim, 

especialistas apontam prováveis consequências maléficas tanto aos trabalhadores, quanto à 

regime concorrencial. Nessa toada, entende-se que a terceirização, nestes moldes, trará 

desigualdade às empresas ao proporcionar a umas e outras o uso do mecanismo do 

dumping social. Segundo as lições de Valério Mazzuoli, Dumping Social seria: 

[...] a prática de certos Estados em explorar o trabalhador, desrespeitando padrões 

trabalhistas mínimos internacionalmente consagrados, a fim de conseguir 

competitividade no mercado internacionalmente consagrados na produção de bens a 

um custo final muito mais baixo do que o normal. Tem como característica a 

diminuição dos custos de produção no país de exportação, incentivada pelos baixos 

salários [...] e pela falta de assistência social ao trabalhador.76  

  Nesse caminho, segundo o Promotor Fábio Goulart Villela77, a consequência 

econômica resta evidenciada na seguinte suposição: enquanto de um lado existirá um 

empregador direto A, correto, observando o piso da categoria, recolhendo os encargos sociais 

e cumprindo as normas ambientais de trabalho; haverá de outro lado o empregador B que 

                                                 
72 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Introdução ao Direito do Trbalho. 28ª ed. SP: LTR, 2002. Pág 166.  
73 APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS NA JURISPRUDÊNCIA  
74 TST - AIRR: 18554620115020002  , Relator: Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Data de Julgamento: 

27/08/2014, 7ª Turma, Data de Publicação: DEJT 29/08/2014 
75 TST - AIRR: 20142620095100005  2014-26.2009.5.10.0005, Relator: Aloysio Corrêa da Veiga, Data de 

Julgamento: 19/10/2011, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 28/10/2011 
76 Apud. Valério Mazzuoli. (2015, p. 1113) Disponível em: https://juridicocerto.com/p/carla-

caravieri/artigos/dumping-social-na-relacao-de-trabalho-uma-afronta-ao-principio-da-dignidade-da-pessoa-

humana-1915. Acessado em 25/04/2017 
77“Chefes do MPT-RJ alertam para prejuízos que vão além da precarização do trabalho”. Disponível em:  

http://www.conjur.com.br/2015-mai-04/terceirizacao-atividade-fim-afetara-livre-concorrencia. Acessado em 

25/04/2017 
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terceirizará sua atividade-fim, fazendo o custo cair”. Desta maneira, depreende-se que a 

permissividade legal da terceirização da atividade-fim culminará em verdade em um obrigatória 

econômica para a sobrevivência das empresas, na lógica da manutenção da concorrência. 

  O segundo dispositivo, por seu turno, une-se ao primeiro para enterrar as 

compreensões dos tribunais do trabalho sobre a matéria. Nesse sentido, enquanto a primeira 

determinação reconhece a licitude da terceirização da atividade-fim; a segunda aduz que não se 

deve reconhecer qualquer relação de emprego entre a tomadora de serviço e seus terceirizados. 

Juntos os dispositivos impedem que seja caracterizada a ilicitude da terceirização-fim com o 

consecutivo descortinamento da relação de empregado, situação que antes ocorria nos 

precedentes. 

  Já o terceiro, ao tratar da responsabilidade do tomador, reitera o entendimento 

de que esta será subsidiária sobre os encargos trabalhistas. Sobre este as críticas e argumentos 

contrários já foram arduamente repetidos neste texto. 

  Pois bem, porque este trabalho, cujo o enfoque é a terceirização no âmbito da 

administração pública, pontuou essa inovação legal? A razão está na interpretação da omissão 

legislativa. Ao contrário do PL 4.330/04, a lei 13.429/17 não especificou as pessoas jurídicas 

que a ela se sujeitam, o que permitiu a conclusão de que teria alcançado todos os entes 

integrantes da Administração Pública, direta e indireta. Nesse sentido, por essa compreensão, 

passaria a ser permitida a terceirização da atividade-fim em todos os âmbitos públicos, 

culminando em uma substituição paulatina dos servidores públicos por terceirizados e a 

consequente desoneração dos gastos públicos, a partir da irresponsabilização estatal perante 

estes terceiros.  

  Nada obstante, seja sim preocupante a omissão legislativa, não há que se admitir 

a referida interpretação expansiva sobre esta ante sua inconstitucionalidade. O silêncio do 

legislador, ainda que possa ser interpretado como eloquente, o deve ser nos limites da 

Constituição Federal. Desta maneira, é inoperável a compreensão acima referida, na medida em 

que essa vai de encontro aos ditames da impessoalidade (art. 37, caput, CF) e da investidura 

dos servidores por concurso público (art. 37, II, CF). Por fim, ainda que o administrador público 

tente executar de tal maneira a eloquência do silêncio, cabe a Suprema Corte deste país 

assegurar o respeito aos princípios constitucionais originários.   
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 4.3 Recurso Extraordinário 760831 e a decisão do STF  

  Em 17 de março de 2014 o Recurso Extraordinário n° 760831, interposto pela 

União, foi distribuído à relatoria da Ministra Rosa Weber.  O caso exsurgiu a partir da 

irresignação do ente federado perante o acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que manteve 

o reconhecimento de responsabilidade subsidiária da entidade pública tomadora de serviços 

terceirizados pelo pagamento de verbas trabalhistas devidas ao trabalhador, em razão de culpa 

in vigilando. A priori, podia-se imaginar que se tratava de aplicação clara da, já rebatida, 

Súmula 331 do TST, mas de outro modo entendeu a Suprema Corte, conforme será visto a 

seguir. 

  A relatora do causídico admitiu parcialmente o recurso e o julgou improcedente, 

seguindo o entendimento da aplicabilidade da referida súmula do TST. Nesse sentido, seu voto 

reconheceu a responsabilidade subsidiária da União sobre os créditos trabalhistas inadimplidos 

de seus terceirizados, por esta ter incorrido em culpa in vigilando (responsabilidade subjetiva). 

Veja-se abaixo alguns trechos78 deste voto: 

“Se as necessidades da contratante são atendidas por esses trabalhadores, nada mais 

justo que o ônus decorrente da falta de fiscalização da execução do contrato recaia 

sobre o maior beneficiado pela mão-de-obra ofertada (..) 

A falta de contraprestação devida, independentemente de quem venha a arcar com 

esse pagamento, transforma o terceirizado em escravo moderno (...) 

Admitida conduta diferente, a empresa prestadora de serviços receberia da 

administração pública carta branca para o desempenho do contrato, podendo 

inclusive ignorar e desrespeitar os direitos laborais constitucionalmente consagrados 

(...) 

Não fere o texto constitucional a imputação de responsabilidade subsidiária à 

administração pública pelo inadimplemento, por parte da prestadora de serviços, das 

obrigações trabalhistas, em caso de culpa comprovada, em relação aos deveres legais 

de acompanhamento e fiscalização do contrato de prestação de serviços, observados 

os princípios disciplinadores do ônus da prova”. (tese de repercussão geral sugerida) 

(grifos nossos) 

                                                 
78 Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=335070. Acessado em 

25/04/17. 
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  Em seguida, o Ministro Luiz Fux abriu o voto divergente. O conteúdo deste era, 

em síntese, o seguinte: não caberia à Administração Pública, no caso representada pela União, 

a sobredita responsabilidade, ainda que subsidiária, uma vez que o parágrafo 2° do art. 71 da 

Lei de Licitações é explícito em tal inimputabilidade. Desta maneira, o Ministro reconheceu a 

procedência do recurso interposto pela AGU. Colaciona-se abaixo trechos do referido voto: 

“A Lei 9.032/1995 introduziu o parágrafo 2º ao artigo 71 da Lei de Licitações para 

prever a responsabilidade solidária do Poder Público sobre os encargos 

previdenciários. Se quisesse, o legislador teria feito o mesmo em relação aos encargos 

trabalhistas, se não o fez, é porque entende que a administração pública já afere, no 

momento da licitação, a aptidão orçamentária e financeira da empresa contratada.” 

  Neste mesmo julgamento, os pareceres do Procurador Geral da República e do 

Defensor Público da União foram emanados segundo o entendimento expresso pela relatoria. 

Ademais, ressaltou o chefe do MPU que a negativa de responsabilidade subsidiária do Poder 

Público (expressa no voto divergente) na hipótese de omissão fiscalizatória, ou ainda, a 

imputação do ônus da prova ao trabalhador demandante, equivaleria à irresponsabilidade 

estatal, com grave violação ao princípio de justiça em que se assenta o Estado de Direito79. 

  Houve ainda, neste processo, as manifestações dos Amicus Curiae. Nessa toada, 

foram recepcionados como amigos da corte a Federação Nacional de Empresas Prestadoras de 

Serviços e Limpeza Ambiental e a Associação Brasileira de Secretarias de Finanças das 

Capitais, as respectivas opiniões foram destacadas abaixo, conforme notícia veiculada no 

endereço eletrônico80 da Suprema Corte: 

“A advogada que falou em nome da Federação Nacional de Empresas Prestadoras de 

Serviços e Limpeza Ambiental, Lirian Sousa Soares Cavalhero, argumentou que, em 

muitos casos, as condenações trabalhistas decorrem de inadimplência do Poder 

Público no cumprimento de obrigações contratuais. Segundo ela, é comum existirem 

atrasos no pagamento de reajustes contratuais ou de obrigações referentes a reajustes 

oriundos de convenções coletivas. Ela afirmou que, no Estado do Rio de Janeiro, há 

hoje cerca de 40 empresas que não receberam os chamados “restos a pagar” 

(débitos que são lançados no orçamento do ano seguinte) desde 2014 e que, 

mesmo assim, continuam prestando serviços.” (grifos nossos) 

                                                 
79  Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=335070. Acessado em 

25/04/17. 
80 Idem Ibdem. 
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“ O representante da Associação Brasileira de Secretarias de Finanças das Capitais  

(Abrasf), Ricardo Almeida, ressaltou o impacto das condenações no orçamento dos 

entes federados não é apenas operacional, mas cada vez mais financeiro. Segundo 

ele, na relação com as empresas contratadas por meio de licitação e as licenciadas para 

execução de contratos de gestão – como as organizações sociais – a regra geral é o 

cumprimento integral de obrigações. Sustentou que o percentual de descumprimento 

ou fraudes é pequeno, mas que, ainda assim, pesa tanto em termos de sobrecarga de 

trabalho nas procuradorias quanto nos orçamentos de municípios, estados e da União. 

De acordo com a Abrasf, muitas das condenações ocorrem à revelia, pois caso haja 

qualquer dificuldade de citação da empresa, o processo é direcionado contra o Poder 

Público, que passa a responder sem ter muitas vezes condição de apresentar defesa de 

mérito. Destacou que uma fiscalização ampla para verificar cumprimento das 

diversas obrigações trabalhistas, como horas extras e descanso interjornada, por 

exemplo, representaria aumento de custo para a administração.” 

  No julgamento, as opiniões dividiram-se81, e, até 30 de março de 2017, a votação 

estava empatada. Neste dia, o Ministro Alexandre de Moraes, então sucessor do Ministro Teori 

Zavaski, emitiu seu voto, pelo qual acompanhou a divergência, aduzindo também que a 

compreensão expansiva da responsabilidade estatal culminaria em um risco à modernização do 

Estado. Destacou-se abaixo trechos de sua manifestação: 

“Se julgamento tem relevância no sentido de estancar uma interminável cadeia 

tautológica que vem dificultando o enfrentamento da controvérsia. (...) 

Elastecer a responsabilidade da Administração Pública na terceirização parece ser um 

convite para que se faça o mesmo em outras dinâmicas de colaboração com a iniciativa 

privada, como as concessões públicas. (...) 

Exigir que a administração pública proceda in totum a exaustivas rotinas de vigilância 

de execução de contratos terceirizados, me parece que não apenas corrói a lógica 

econômica dessas avenças de terceirização, como imputa ao tomador de serviço uma 

responsabilidade diretiva, típica da subordinação empregatícia (...) 

A consolidação da responsabilidade do estado pelos débitos trabalhistas de terceiro 

apresentaria risco de desestímulo de colaboração da iniciativa privada com a 

administração pública, estratégia fundamental para a modernização do Estado” 

                                                 
81 Como votaram: Seguiram o voto vencedor exarado pelo Ministro Luiz Fux, a Ministra Cármen Lúcia, o Ministro 

Marco Aurélio, o Ministro Gilmar Mendes, o Ministro Dias Toffoli e o Ministro Alexandre de Moraes. 

Acompanharam a relatora Ministra Rosa Weber (voto vencido) os Ministros Celso de Mello, Ricardo 

Lewandowski , Ministro Roberto Barroso, Edson Fachin. 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=sobreStfComposicaoComposicaoPlenariaApresentacao&pagina=RobertoBarroso
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=sobreStfComposicaoComposicaoPlenariaApresentacao&pagina=edsonfachin
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  Pois bem, ao contrário do que se imaginava a priori, o caso foi decidido à luz de 

um novo entendimento, cujas nuances tornam ainda mais precária a relação trilateral no âmbito 

público. Sob argumentos econômicos, operacionais e intuitos políticos, o Poder Judiciário 

acabou por ressuscitar a literalidade do art. 71 da 8.666/94, em detrimento da interpretação 

conforme anteriormente conferida no julgamento da ADC 16, culminando na aplicação 

esdrúxula da teoria da irresponsabilidade estatal. 

  É oportuno ressaltar que o entendimento exarado, em sede de repercussão geral, 

pode servir de paradigma para a solução de mais de 50 mil processos82 em trâmite nesta matéria. 

Todavia, em torno de números e cifrões frios existem pessoas, trabalhadores terceirizados que 

sustentam famílias inteiras e que poderão não ser pagos; e, de outro lado, um beneficiamento 

injusto da Administração Pública e de todos que dela usufruem. Diante deste cenário, é possível 

afirmar que o Poder Judiciário falhou em seu papel contra-majoritário e abriu passagem às 

pressões da classe hegemônica.  

5. DIREITO ALTERNATIVO 

  O Movimento do Direito Alternativo é formado por um grupo de juristas com 

objetivos comuns que se organizaram, no Brasil, a partir da década de 1990, para produzir uma 

nova forma de ver e praticar o Direito. O Direito Alternativo lato sensu, por sua vez, abrange 

as defesas pelo Uso alternativo do Direito (uma atividade hermenêutica em que se realiza uma 

exegese extensiva de todos os textos legais com cunho popular e uma interpretação restritiva 

das leis que privilegiam as classes mais favorecidas)83, pelo Positivismo de Combate (uma luta 

pelo cumprimento de várias leis, todos com conteúdos sociais, em pleno vigor, mas não 

cumpridas de fato) e pelo Direito Alternativo stricto sensu (um fenômeno de pluralismo 

jurídico, porque criador de outro direito). 84 

  Desta explanação quer se explicitar que o Direito do Trabalho é um Direito 

Alternativo em sua origem e deve ser visto e praticado de acordo com sua natureza. Ao passo 

que emerge da luta pela positivação de direito e pela efetivação daqueles positivados, a seara 

trabalhista aproxima-se do uso alternativo do direito e do positivismo de combate, e sobre esta 

                                                 
82 Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=335070. Acessado em 

25/04/17. 
83 ANDRADE, Ledio Rosa. O que é direito alternativo? Disponível em: 

https://lediorosa.jusbrasil.com.br/artigos/121941896/o-que-e-direito-alternativo. Acessado em 26/04/17 
84 OLIVEIRA, Luciano. Manual de Sociologia Jurídica. RJ: Vozes, 2015 
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se impõe a prática jurídica alternativa. Desta maneira, o olhar do intérprete deve se aproximar 

da semântica reivindicatória do direito e inadmitir flexibilizações tendentes a interesses 

hegemônicos. 

  Para Fábio Konder85 o Movimento do Direito Alternativo coloca a questão da 

interpretação da lei no campo que lhe é próprio e de onde nunca deveria ter sido alijada: o 

político. Neste cenário, desmitifica-se a figura de um jurista neutro e impõe-se a sua 

determinação quanto a sociedade que ambiciona. Neste mesmo sentido é a fala de Amilton 

Bueno de Carvalho: 

O jurista tradicional (ao entender que sua função não é criadora, mas apenas de 

sustentação do direito positivado) busca esconder seus compromissos sociais. 

Todavia, frente à discussão “flexibilizar” e “direito alternativo”, é necessária a 

clarificação das opções assumidas pelo exegeta. Aqui, mais do que nunca, exige-se a 

definição do jurista: qual tipo de sociedade ambiciona?86 

  “Ousadia, eis o de que necessita numa perspectiva inovadora, contestadora do 

ordenamento jurídico e criadora de direito ainda não admitidos por ela” 87. Por criar direito não 

se quer indicar a criação de leis, mas sim criar a prática de uma hermenêutica expansiva, contra 

hegemônica. Isso se faz a partir de uma lógica dialética em que se quebre o paradigma de 

inexistência de alienação política do técnico88 e, consequentemente, sob esse mesmo efeito 

corrosivo, mostre-se a contingência do direito e o conteúdo real de suas disposições89.  

  O trabalho em voga, ao abordar uma questão que permeia as searas trabalhista e 

administrativista é campo fértil para aplicação do direito alternativo em sentido amplo. 

Primeiramente, quanto ao uso alternativo do direito, in casu, favorece uma interpretação pro-

labore em detrimento das posições dos tomador de serviço, na figura da Administração Pública, 

e do fornecedor da mão-de-obra. Em segundo lugar, no que toca o positivismo de combate, o 

feição alternativa, determina a efetivação da natureza de imputação constitucional e 

                                                 
85 COMPARATO, Fábio Konder. Função social do Jurista Contemporâneo. Disponível em: 

http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67159. Acessado em 25 /04/2017 
86 CARVALHO, Amilton Bueno de. Flexibilização x Direito Alternativo. Lições de Direito Alternativo. SP: 

Editora Acadêmica. 1993. Pág. 78 
87 SOARES, Celso. Os caminhos de um direito insurgente. Lições de Direito Alternativo. SP: Editora Acadêmica. 

1993. Pág. 113 
88 BRANDÃO, Claudio. Significado político constitucional do Direito Penal. Revista brasileira de Direito 

Constitucional. N° 7, jan/jun 2006. Vol 1 
89 SOARES, Celso. Os caminhos de um direito insurgente. Lições de Direito Alternativo. SP: Editora Acadêmica. 

1993. Pág. 113 
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reconhecedora da posição hipossuficiente do trabalhador. Ademais, perante os recentes 

precedentes desalinhados a essa lógica, fora necessário reavivar os leitores do importante papel 

político dos juristas.   

6. CONCLUSÃO  

  Ante o exposto, ao se tratar da imputação da responsabilidade à Administração 

Pública sobre os créditos trabalhistas de seus terceirizados este trabalho demonstrou a influência 

política na tese até então positivada e corroborada pela jurisprudência, expressa na natureza 

subjetiva e subsidiária da responsabilização. Na direção oposta, procurou-se sustentar a 

viabilidade, a legalidade e a justeza na compreensão diametralmente antagônica, a de que seria 

o Poder Público responsável por estes créditos de maneira objetiva e solidária ao fornecedor da 

mão de obra terceirizada.  

Insustentável e injusta, a compreensão jurisprudencial sobredita fundamenta-se 

em argumentos de operacionalidade burocrática, são, em síntese, estes: i) na impossibilidade se 

de estabelecer um nexo causal automático entre a omissão estatal, quanto ao dever de 

fiscalização, e o dano causado ao terceirizado; ii) na descaracterização da omissão como fato 

gerador do dano, constituindo, antes disso, uma condição dele; iii) no prejuízo de se constituir 

o Estado um garantidor universal; iv) no brocardo ubi emolumentum, ibi onus; ubi commoda, 

ibi incommoda, pelo qual o fornecedor da mão de obra, beneficado pelos bônus dessa, deveria 

arcar com seus ônus; e v) na possibilidade de ensejar o reconhecimento de vínculo de emprego 

do terceirizado com o Poder Público. 

Por outro lado, o entendimento aqui sustentado encontra seus pilares nos ditames 

principiológicos do Direito do Trabalho e em um positivismo de combate perante as normas de 

Direito Administrativo, são estes: i) a caracterização lege ferenda da solução dada pela 

jurisprudência; ii) a existência de enriquecimento de causa estatal nos moldes atuais; iii) a 

bilateralidade dos bônus na teoria do risco proveito; iv) na omissão como ato ilícito ensejador 

da responsabilidade objetiva; v) a dificuldade em provar a culpa estatal; vi) a contradição 

existente na solidariedade atribuída aos créditos previdenciários na mesma lei de licitações que 

relega os créditos trabalhistas ao benefício de ordem. 

  Ademais, pôde-se observar que ao longo dos 2 anos de produção deste 

trabalhado, a matéria sofreu alterações legislativas e jurisprudenciais que acabaram por ceifar 

ainda mais a situação dos terceirizados públicos. Foram estas o PL 4.330/04 (embora não 
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apreciada pelo Senado Federal, apresentou as nuances do projeto 4303/98 que ressuscitaria), a 

lei 13.429/17 (proveniente do PL 4.302/98, tornou lícita a terceirização da atividade-fim e 

levanta suposições interpretativas de aplicação no âmbito público) e a decisão em sede de 

Recurso Extraordinário Recurso Extraordinário 760831 (sobrepôs-se à interpretação conforme 

à CF dada à época da ADC 16 e enalteceu a irresponsabilidade estatal nos moldes do art. 71 da 

lei 8.666/96). 

 Analisadas as nuances da tese minoritária, há que se arrematar que as atuais 

conclusões jurisprudenciais que beneficiam a irresponsabilização estatal são problemáticas ao 

passo que apresentam uma dissociação lógica entre o antecedente (verificação do ato ilícito 

praticado pela Administração Pública ao manter em seus domínios a mão-de-obra terceirizada 

não remunerada) e o consequente (a responsabilidade administrativa imputada de maneira 

subsidiária e subjetiva sobre os encargos trabalhistas não adimplidos). Nesse sentido, na busca 

da justeza do entendimento, impõe-se o exercício pregado pelo Movimento do Direito 

Alternativo ante a atividade judicante, expressos no uso alternativo do direito, no positivismo 

de combate de Miguel Pressburguer e no direito alternativo em sentido estrito, a fim de que o 

social sobreponha-se ao hegemônico. É nesse mesmo sentido o discurso de, Magda Biavaschi:  

Nesse momento em que a postura histórica alternativa do Direito do Trabalho 

encontra ressonância em outros ramos do Direito - e até mesmo no movimento do 

Direito Alternativo- são absolutamente inaceitáveis as tentativas que se verificam no 

sentido de, sob o pretexto de flexibilizá-lo, mutilá-lo, com justificativas na crise 

econômica vivenciada, a qual, certamente, é episódica.90 

 

 

  

                                                 
90 BIAVASCHI, Magda Barros. O Direito do Trabalho: um direito comprometido com a justiça. 
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