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RESUMO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso possui como objetivo examinar e analisar a 

aplicabilidade da Lei 13.429/17, recentemente sancionada pelo Presidente da República, 

relacionando-a a terceirização irrestrita na Administração Pública. Tratar-se-á do surgimento 

da terceirização na ordem jurídica brasileira, bem como de sua evolução. Posteriormente, 

abordar-se-á acerca da normatização do instituto, os aspectos gerais da supracitada lei e sua 

constitucionalidade. Por fim, perfar-se-á análise da terceirização irrestrita no âmbito do 

serviço público e suas consequências, assim como dos reflexos da repercussão geral do 

julgamento do RE 760.931/DF pelo Supremo Tribunal Federal, e a votação do substitutivo do 

PL 6.787/16 pela Câmara dos Deputados.  

Palavras chave: Terceirização. Administração Pública. Lei n.º 13.429/2017. 
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INTRODUÇÃO 

Para uma melhor compreensão do fenômeno da terceirização, faz-se necessário 

discorrer sobre seu contexto histórico e sua evolução na ordem jurídica brasileira, a fim de 

alcançar sua aplicação nas relações de trabalho atuais.  

A Segunda Guerra Mundial (1939-1945) trouxe consigo a necessidade de 

aumento da produtividade da indústria bélica, uma vez que a demanda de armamento para os 

países em conflito era alta.  

Como as grandes fábricas não conseguiam suprir a elevada procura, a saída 

encontrada foi repensar o modelo de produção. Ao delegar suas atividades secundárias a 

terceiros, a indústria percebeu que poderia focar na produção de material bélico.  

Ao fim do conflito, os países vencedores apresentaram grandes conquistas no 

plano econômico, surgindo, neste momento, o modelo de produção taylorista, que, aliado ao 

modelo fordista, conduziu “ao elogio da grande planta industrial capitalista, com grandes 

massas de trabalhadores vinculados a funções pouco especializadas, que se conectavam pela 

esteira rolante da linha de produção.”
1
 

A organização da produção baseava-se na ideia de empresa vertical, que 

necessitava de um grande número de trabalhadores a ela formalmente vinculados, segundo 

métodos de subordinação.
2
 

Ocorreu que este paradigma produtivo entrou em crise, dando lugar a um novo 

sistema de produção, baseado na descentralização, na especialização flexível. Nesta nova 

                                                             

1
 DELGADO, Maurício Godinho. Capitalismo, trabalho e emprego: entre o paradigma da destruição e os 

caminhos de reconstrução. 2ª edição. São Paulo: LTr, 2015. P. 46.  
2
 MELO FILHO, Hugo Cavalcanti; MIRÓ, Julianna Anjos. Terceirização laboral no Brasil e na Itália: elementos 

para comparação. In: MELO FILHO, Hugo Cavalcanti (org.). Elementos para a tutela efetiva da classe 

trabalhadora: temas de direito e processo do trabalho. 1ª edição. Bauru: Canal6 Editora, 2016. P. 165. 
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conjuntura, a relação empregatícia vai perdendo, pouco a pouco, a centralidade no processo 

produtivo.
3
 

O padrão taylorista-fordista deu lugar ao toyotismo, que, ao contrário do 

modelo da produção em massa do fordismo, produzia apenas o necessário, evitando ao 

máximo o excedente. Outras de suas características são a aplicação do modelo just in time,  a 

flexibilização da produção e a diminuição da quantidade de trabalhadores.  

Implementando a ideia de horizontalização
4
 da empresa, pode-se dizer, por 

linhas gerais, que foi por meio do toyotismo que as empresas buscaram a terceirização. Neste 

sentido, afirma Maurício Godinho Delgado que  

 (...) o toyotismo propõe a subcontratação de empresas, a fim de delegar a estas 

tarefas instrumentais ao produto final da empresa polo. Passa-se a defender, então, 

a ideia de empresa enxuta, disposta a concentrar em si apenas as atividades 

essenciais a seu objetivo principal, repassando para as empresas menores, suas 

subcontratadas, o cumprimento das demais atividades necessárias à obtenção do 

produto final almejado.
5
 

Neste momento, uma pergunta pode ser feita: o que é terceirização? 

A palavra terceirização ou outsourcing (equivalente em inglês) deriva de terceiro, 

uma vez que se desprende da relação tradicional de emprego. Observa-se com esse 

fenômeno uma relação trilateral a ser: a empresa tomadora ou beneficiária dos 

serviços prestados pelo empregado; a empresa interposta ou intermediária que 

contrata o empregado para prestar serviço à tomadora e o empregado contratado 

pela empresa interposta para prestar serviço à tomadora e não para aquela.
6
 

                                                             

3
 MELO FILHO, Hugo Cavalcanti; MIRÓ, Julianna Anjos. Terceirização laboral no Brasil e na Itália: elementos 

para comparação. In: MELO FILHO, Hugo Cavalcanti (org.). Elementos para a tutela efetiva da classe 

trabalhadora: temas de direito e processo do trabalho. 1ª edição. Bauru: Canal6 Editora, 2016. P. 165. 
4
 “Alguns autores, especialmente no âmbito da Administração de Empresas, usam o termo horizontalização da 

atividade econômica, em que empresas transferem para outras parte das funções que exerciam diretamente”. In 

MARTINS, Sérgio Pinto. A terceirização e o direito trabalho. São Paulo: Atlas, 1997. P. 20. 
5
 DELGADO, Maurício Godinho. Capitalismo, trabalho e emprego: entre o paradigma da destruição e os 

caminhos de reconstrução. 2ª edição. São Paulo: LTr, 2015. P. 46. 
6
 GONÇALVES, Antônio Fabrício de Matos; FONTES, Camila de Abreu. Responsabilidade da administração 

pública à luz da nova redação da súmula nº 331 do TST. In: REIS, Daniela Muradas; MELLO, Roberta Dantas 

de; COURA, Solange Barbosa de Castro (coord.). Trabalho e justiça social: um tributo a Mauricio Godinho 

Delgado.  São Paulo: LTr, 2013. P. 191. 
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Nas palavras de Delgado,  

A fórmula da terceirização trabalhista permite a desconexão entre a relação 

socioeconômica de real prestação laborativa e o vínculo empregatício do 

trabalhador que seria correspondente com o próprio tomador de seus serviços. Por 

esta fórmula, insere-se no interior da relação efetiva entre trabalhador e seu 

tomador de serviços uma empresa intermediária, chamada prestadora de serviços, 

que passa a responder pelo vínculo empregatício com o obreiro.
7
 

Pois bem. O presente trabalho de conclusão de curso pretende estudar e 

analisar o instituto da terceirização na ordem jurídica brasileira, especificamente na 

Administração Pública, analisando as suas possibilidades atuais e suas possíveis alterações 

após a publicação da nova legislação. 

Antes de adentrar especificamente na análise da terceirização na Administração 

Pública, faz-se necessário apresentar o surgimento deste instituto no Brasil e sua interferência 

nas relações trabalhistas, explanar a Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho e tentar 

dirimir as controvérsias sobre atividades-fim e atividades meio das empresas tomadoras dos 

serviços terceirizados.  

No segundo capítulo, a explanação iniciará abordando a normatização da 

terceirização, isto é, tratar-se-á a respeito do PL 4.330/04 (PLC 30/15), do PL 4.302/98 e sua 

transformação na Lei 13.429/17, o exame de sua constitucionalidade e os seus aspectos gerais.  

Por fim, perfar-se-á análise da terceirização irrestrita no âmbito do serviço 

público e suas consequências, bem como os reflexos do julgamento do Recurso 

Extraordinário 760.931/DF e da votação do substitutivo ao PL 6.787/16.  

                                                             

7
 DELGADO, Maurício Godinho. Capitalismo, trabalho e emprego: entre o paradigma da destruição e os 

caminhos de reconstrução. 1ª edição. São Paulo: LTr, 2008. P. 43 - 44. 
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1 EVOLUÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO NO BRASIL 

1.1 Das primeiras experiências ao Enunciado 331 do TST 

No Brasil, podemos iniciar o estudo sobre terceirização voltando aos anos 50, 

quando empresas multinacionais aqui se instalaram, no processo de descentralização flexível.  

Para se alcançar o estágio em que se encontra, o processo de terceirização teve 

início na Administração Pública, com o Decreto Lei 200/67, o qual promoveu a Reforma 

Administrativa durante a Ditadura Militar.  

Tal norma, em seu §7° do artigo 10, deixa claro que "o próprio Estado adotou o 

sistema terceirizado, enfatizando a prática da descentralização administrativa no tocante à 

operacionalização de tarefas meramente executivas".
8
 

O Decreto Lei 200/67 foi a primeira norma brasileira a abordar a possibilidade 

de algumas funções no âmbito do serviço público. Não as indicou expressamente, entretanto.  

Foi a Lei 5.645/70, em seu art. 3°, que apontou as atividades de conservação, 

custódia, limpeza, transporte, operação de elevadores como aquelas que, preferencialmente, 

deveriam ser executadas mediante contrato com empresas prestadoras dos serviços.
9
  

Em uma breve análise, percebe-se que o rol exemplificativo trazido pela Lei 

5.645/70 compreende atividades que não correspondem às atividades administrativas 

principais do Estado. Neste sentido, conclui Gabriela Neves Delgado que "não há autorização 

legal para a execução de processos de terceirização de serviços relacionados à atividade-fim 

da administração pública".
10

   

Em seguida, a Lei 6.019/74 prescreveu sobre o contrato de trabalho temporário, 

sendo que a prestação de serviços nesta modalidade somente era admitida para algumas 

                                                             

8
 DELGADO, Gabriela Neves. Terceirização: paradoxo do direito do trabalho contemporâneo. São Paulo: LTr, 

2004. P. 128.  
9
 MELO FILHO, Hugo Cavalcanti; MIRÓ, Julianna Anjos. Terceirização laboral no Brasil e na Itália: elementos 

para comparação. In: MELO FILHO, Hugo Cavalcanti (org.). Elementos para a tutela efetiva da classe 

trabalhadora: temas de direito e processo do trabalho. 1ª edição. Bauru: Canal6 Editora, 2016. P. 168.  
10

 DELGADO, Gabriela Neves. Terceirização: paradoxo do direito do trabalho contemporâneo. São Paulo: LTr, 

2004. P. 129.  
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situações específicas, e pelo prazo de três meses - o que impediu o avanço da terceirização, à 

época.  

Nove anos depois, a partir da edição da Lei 7.102/83, a qual previu a 

terceirização dos serviços de vigilância bancária, foi que esta forma de prestação de serviços 

avançou.  

Posteriormente, o legislador tratou de aumentar as hipóteses outrora 

determinadas, fixando a possibilidade de contratação de serviços de vigilância patrimonial e 

pessoal, além de transporte de valores, para todos os segmentos, nos moldes da Lei 8.863/64.  

Em 1986, foi aprovado o Enunciado 256 do Tribunal Superior do Trabalho, 

com a seguinte redação: 

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.
11

 

Da leitura do verbete sumular depreende-se que o Enunciado limitou as 

práticas terceirizantes, tornando-as lícitas somente em relação às atividades de trabalho 

temporário e de vigilância bancária. As demais formas seriam consideradas ilegais, formando 

vínculo empregatício com o tomador dos serviços.  

 

1.2 O Enunciado 331 do Tribunal Superior do Trabalho 

Com o cancelamento do Enunciado 256, o Tribunal Superior do Trabalho 

editou o Enunciado 331, o qual, anteriormente à promulgação da Lei 13.429/17, era o 

                                                             

11
 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Súmula n° 256. Contrato de prestação de serviços. Legalidade. 

Disponível em: <http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_251_300.html# 

SUM-256>. Acesso em: 05 de abril de 2017.  
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principal elemento de balizamento da prática de terceirização trabalhista. Desta forma, é de 

fundamental importância a análise de seus elementos. 

O referido verbete, em sua redação derradeira, assim dispõe: 

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.
12

 

A referida súmula estabelece quatro hipóteses em que a terceirização é lícita, 

quais sejam, o trabalho temporário, as atividades de conservação e limpeza, a atividade de 

segurança e os serviços que se encontrem na atividade meio do tomador de serviços.  

                                                             

12
 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Súmula n° 331. Contrato de prestação de serviços. Legalidade. 

Disponível em: <http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_251_300.html#SUM 

-331>. Acesso em: 05 de abril de 2017.  
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O inciso I do Enunciado 331 do TST veda a contratação de trabalhadores por 

empresa interposta. A terceirização é permitida apenas nas hipóteses contidas na Lei 6.019/74, 

que versa sobre o contrato de trabalho temporário. O artigo 2° do referido diploma legal lista 

as hipóteses, as quais devem possuir uma das seguintes finalidades: necessidade transitória de 

reposição de pessoal regular ou acréscimo extraordinário de serviços. 

O inciso II da Súmula 331 do TST recepcionou a vedação constitucional de 

contratação de serviços sem a formalidade do concurso público, artigo 37, II, da Constituição 

Federal - principal ponto do presente trabalho.  

Outras possibilidades, contidas no inciso III, relacionam-se aos serviços de 

vigilância, nos termos da Lei 7.102/83, e à subcontratação de serviços de limpeza e 

conservação, prevista na Lei 5.645/70. Cumpre registrar que a permissão para iniciativa 

privada decorreu do progresso jurisprudencial. 

A quinta hipótese de terceirização, também disposta no inciso III do verbete 

sumular, é a permissão da terceirização das atividades meio das empresas, tema bastante 

discutido pelos doutrinadores.  

A respeito da responsabilidade subsidiária, que está contida no inciso IV do 

Enunciado 331 do TST, a empresa tomadora de serviços será responsável pelo pagamento de 

verbas trabalhistas da empresa prestadora de serviço, desde que a prestadora não possua 

idoneidade financeira, pesumindo-se que não houve a fiscalização por parte da tomadora do 

serviço do adimplemento das obrigações trabalhistas. 

O inciso IV foi alterado e os incisos V e VI foram acrescentados pela Resolução 

174 de 2011. O inciso IV trata sobre a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços 

pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas, quando houver participado da relação 

processual.  

Por sua vez, o inciso V abarca a responsabilidade subsidiária da Administração 

pública, quando tiver conduta culposa nas obrigações da Lei 8.666/93. Por fim, o inciso VI 

afirma que a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços abrange todas as verbas da 

condenação referentes apenas ao período laboral. 
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Para Souto Maior, o Enunciado 331 do TST 

[...] não vincula a legalidade da terceirização a qualquer especialização. Isto tem 

permitido, concretamente, que empresas de mera prestação de serviços sejam 

constituídas; empresas estas sem qualquer finalidade empresarial específica e, pior, 

sem idoneidade econômica. O padrão jurídico criado desvinculou-se da função 

histórica do direito do trabalho, que é o da proteção do trabalhador. A perspectiva 

do Enunciado foi apenas a do empreendimento empresarial. Isto permitiu que a 

terceirização, que em tese se apresentava como método de eficiência da produção, 

passasse a ser utilizada como técnica de precarização das condições de trabalho.
13

 

 

1.2.1 Atividades meio e atividades-fim da empresa 

Ainda sobre o inciso III, o verbete sumular afirma que não formará vínculo de 

emprego com o tomador a contratação de serviços especializados ligados à atividade meio do 

tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta.  

Desta forma, mister abordar as diferenças entre as atividades meio e as atividades-

fim da empresa tomadora dos serviços terceirizados, uma vez que aí está a fronteira entre o 

que “pode ou não pode”.  

A atividade meio é aquela caracterizada pela não representação do objeto 

principal da empresa, inexistindo no processo produtivo, caracterizado por um serviço 

necessário, mas não essencial, possuindo caráter suplementar da atividade principal da 

empresa. 

Para o doutrinador Sergio Pinto Martins, atividade meio pode ser definida como 

atividade desempenhada pela empresa que não coincide com seus fins principais. É a 

atividade não essencial da empresa; é atividade de apoio ou complementar.
14

  

                                                             

13
 MAIOR, Jorge Luiz Souto. Terceirização não pode ser usada para burlar direitos trabalhistas. Disponível 

em: <http://www.conjur.com.br/2004-jul-06/terceirizacao_nao_usada_burlar_direitos>. Acesso em 09 de maio 

de 2017.  
14

 MARTINS, Sergio Pinto. A terceirização e o direito do trabalho. 9ª edição. São Paulo: Atlas, 2009. P. 133.  
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A atividade-fim da empresa, por sua vez, pode ser definida como atividade 

principal, essencial, compreendida em seu objeto social. 

Segundo Maurício Godinho Delgado, 

atividades-fim podem ser conceituadas como as funções e tarefas empresariais e 

laborais que se ajustam ao núcleo da dinâmica empresarial do tomador dos 

serviços, compondo a essência dessa dinâmica e contribuindo inclusive ara a 

definição de seu posicionamento e classificação no contexto empresarial e 

econômico. São, portanto, atividades nucleares e definitórias da essência da 

dinâmica empresarial do tomador dos serviços. Por outro lado, atividades meio são 

aquelas funções e tarefas empresariais e laborais que não se ajustam ao núcleo da 

dinâmica empresarial do tomador de serviços, nem compõem a essência dessa 

dinâmica ou contribuem para a definição de seu posicionamento no contexto 

empresarial e econômico mais amplo. São, portanto, atividades periféricas à 

essência da dinâmica empresarial do tomador dos serviços.
15

 

Outra ressalva foi feita por este inciso, uma vez que ainda que se trate de atividade 

meio, não poderão estar presentes a pessoalidade e a subordinação no fornecimento de mão de 

obra.  

Esclareça-se que a preocupação com a presença de tais características na relação 

entre o tomador de serviços tem relação com o fato de tratar-se de elementos da relação de 

emprego, tendo em vista o teor dos artigos 2º e 3º da Consolidação das Leis Trabalhistas. 

Tem-se, portanto, que eventual caracterização de subordinação, aliada à 

presença da pessoalidade entre o obreiro e a empresa tomadora de serviços, poderá vir a 

configurar a relação empregatícia entre estes, descaracterizando, portanto, o contrato de 

prestação de serviços.  

Sobre a questão, afirmam Melo e Miró: 

                                                             

15
 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 15ª edição. São Paulo: LTr, 2016. P. 501 apud 

MELO FILHO, Hugo Cavalcanti; MIRÓ, Julianna Anjos. Terceirização laboral no Brasil e na Itália: elementos 

para comparação. In: MELO FILHO, Hugo Cavalcanti (org.). Elementos para a tutela efetiva da classe 

trabalhadora: temas de direito e processo do trabalho. 1ª edição. Bauru: Canal6 Editora, 2016. P. 176.  



20 

 

Seria de se indagar como é possível a prestação de serviços no âmbito da empresa 

tomadora sem que esta esteja dirigindo a atividade do trabalhador. A realidade 

empresarial é bem diferente disso, sendo regra o cumprimento de ordens diretas do 

tomador dos serviços pelo trabalhador terceirizado, mesmo quando se trata de 

atividade meio da empresa. Do mesmo modo, é dado da realidade que o tomador, 

ao constatar a qualidade do serviço prestado por algum trabalhador, busca a sua 

manutenção, junto à empresa prestadora de serviços, no quadro da empresa 

principal, de modo que a pessoalidade também costuma estar presente em tais 

casos. É claro que, também aqui, haverá de imperar o princípio da primazia da 

realidade, prevalecendo a realidade sobre a forma do contrato, de modo que, 

configurada a subordinação direta e a pessoalidade, haverá a formação de vínculo 

empregatício diretamente com o tomador de serviços.
16

  

                                                             

16
  MELO FILHO, Hugo Cavalcanti; MIRÓ, Julianna Anjos. Terceirização laboral no Brasil e na Itália: 

elementos para comparação. In: MELO FILHO, Hugo Cavalcanti (org.). Elementos para a tutela efetiva da 

classe trabalhadora: temas de direito e processo do trabalho. 1ª edição. Bauru: Canal6 Editora, 2016. P. 176. 
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2 NORMATIZAÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO 

A terceirização, segundo Mauricio Godinho Delgado, marca 

Uma relação trilateral em face da contratação de força de trabalho no mercado 

capitalista: o obreiro, prestador de serviços, que realiza suas atividades materiais e 

intelectuais junto à empresa tomadora de serviços; a empresa terceirizante, que 

contrata este obreiro, firmando com ele os vínculos jurídicos trabalhistas 

pertinentes; a empresa tomadora de serviços, que recebe a prestação de labor, mas 

não assume a posição clássica de empregadora desse trabalhador envolvido. 
17

 

É certo que o setor empresarial reclamava da falta de um marco legal que 

regulamentasse e estimulasse a terceirização, eliminando a distinção entre atividades-fim e 

atividades meio e disciplinando a responsabilidade dos tomadores de serviços.  

Em primeiro lugar, é interessante mencionar que o projeto votado pela Câmara 

dos Deputados em 2015, isto é, o PL 4.330/04, não se confunde com o projeto de lei 

sancionado pelo Presidente Michel Temer, em 31 de março de 2017.  

O PL 4.330/04 tramita, atualmente, no Senado Federal, sob o número PLC 

30/15.  

Por sua vez, a Lei 13.429/17 advém do projeto de lei 4.302/98, enviado à 

Câmara dos Deputados pelo então Chefe do Poder Executivo, Fernando Henrique Cardoso.  

É primordial abordamos as semelhanças entre os dois projetos de lei 

supramencionados, bem como os aspectos da Lei 13.429/17 e sua aplicabilidade no âmbito da 

coisa pública. Vejamos.  
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 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. 8ª edição. São Paulo: LTr, 2009. P. 407.  
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2.1 PL 4.330/04 (PLC 30/15) 

Proposto em outubro de 2004, este projeto de lei dispõe sobre os contratos de 

terceirização e as relações de trabalho deles decorrentes. 

Dentre outras disposições, prevê a terceirização irrestrita, isto é, não há 

distinção entre atividades meio e atividades-fim da empresa tomadora dos serviços 

terceirizados.  

Pode-se mencionar, também, a responsabilidade das empresas envolvidas. Pelo 

projeto de lei em questão, a empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas 

obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços.  

Por sua vez, a empresa prestadora de serviços que subcontratar outra se torna 

solidariamente responsável pelas obrigações trabalhistas assumidas pela empresa 

subcontratada. Aqui, percebe-se o fenômeno da “quarteirização”.  

Já nos contratos de terceirização em que a contratante for a Administração 

Pública, a responsabilidade pelos encargos trabalhistas é limitada pelo artigo 71 da Lei 

8.666/93, o qual não transfere ao Erário a responsabilidade pela inadimplência dos encargos 

trabalhistas da empresa intermediária:  

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

fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 

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

fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por 

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

regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de 

Imóveis.                

§ 2
o
  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.    

§ 3º (Vetado).
18

            

                                                             

18
 BRASIL. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Diário Oficial 
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Ademais, é facultado à empresa tomadora estender ao trabalhador da empresa 

de prestação de serviços a terceiros benefícios oferecidos aos seus empregados, tais como 

atendimento médico, ambulatorial e de refeição destinado aos seus empregados.  

Em abril de 2015, o PL 4.330/04 foi aprovado na Câmara dos Deputados. 

Seguindo para o Senado, o PLC 30/15 encontra-se pendente de votação. 

 

2.2 PL 4.302/98 

Em 1998, o então Presidente da República Fernando Henrique Cardoso, enviou 

à Câmara dos Deputados um projeto de lei que versava sobre as relações de trabalho na 

empresa de trabalho temporário e na empresa de prestação de serviços a terceiros. 

Depois de retornar do Senado em 2002, o PL 4.302/98 permaneceu inerte nos 

escaninhos da Câmara dos Deputados, até ser, em tempo recorde, aprovado no Plenário da 

Câmara e encaminhado à sanção presidencial, em 31.03.17. 

 

2.3 A Lei 13.429/17 

A chamada "Lei da Terceirização" entrou em vigor na data de sua publicação e 

sofreu três vetos parciais, quais sejam:  

(i) o parágrafo 3° do artigo 10, que tratava da possível prorrogação, por acordo 

ou convenção coletiva, do prazo do contrato de trabalho temporário para além dos 270 

(duzentos e setenta) dias previstos;  

(ii) o artigo 11, que mencionava a inclusão na Carteira de Trabalho e 

Previdência Social da condição de temporário do empregado pelo empregador; e  

                                                                                                                                                                                              

[da] República Federativa do Brasil, Brasília – DF, 22 de junho de 1993. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_ 03/leis/L8666cons.htm>. Acesso em 30 de abril de 2017.  
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(iii) por fim, o artigo 12, o qual se referia aos direitos e garantias fundamentais 

do obreiro.   

Podem-se citar alguns pontos mais relevantes da Lei 13.429/17. De acordo com 

o disposto, a terceirização poderá ser aplicada a qualquer atividade da empresa, incluindo a 

atividade-fim. A medida prevê que a contratação terceirizada possa ocorrer sem restrições, 

inclusive na Administração Pública. 

A empresa prestadora de serviços será responsável por contratar, remunerar e 

dirigir os trabalhadores. Além disso, a lei em comento prevê a subcontratação de outras 

empresas pela prestadora de serviços, conhecido como o fenômeno da "quarteirização". Isto é, 

uma empresa que presta serviços pode contratar outra empresa para executá-lo. 

O contrato deve ter objeto específico e os empregados da empresa prestadora 

de serviços não poderão trabalhar em atividades distintas daquelas para as quais foram 

contratados.  

Assim como previa o PL 4.330/04, a empresa tomadora dos serviços poderá 

estender ao trabalhador da empresa de prestação de serviços o mesmo atendimento médico, 

ambulatorial e de refeição destinado aos seus empregados. Ou seja, isso não passa de mera 

faculdade do tomador, o que, pela lógica capitalista-empresarial de aumentar os lucros e 

reduzir os custos, não ocorrerá.  

Nas palavras de Godinho Delgado,  

Embora a terceirização trabalhista não seja, necessariamente, redutora de postos 

de trabalho, ela é, essencialmente, desorganizadora do sistema de garantias e 

direitos estipulados pelo clássico Direito do Trabalho. Nesta medida ela propicia, 

ao menos em um momento inicial, significativa redução de custos empresariais.
19

 

Quanto à responsabilidade, a empresa tomadora dos serviços é 

subsidiariamente responsável pelas obrigações não adimplidas pela empresa interposta, 

limitada ao período estabelecido da prestação de serviços. 
                                                             

19
 DELGADO, Maurício Godinho. Capitalismo, trabalho e emprego: entre o paradigma da destruição e os 

caminhos de reconstrução. 1ª edição. São Paulo: LTr, 2008. P. 44. 
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2.3.1 Considerações sobre a constitucionalidade da Lei 13.429/17 

Primeiramente, cumpre registrar que o primeiro vício de inconstitucionalidade 

da lei em comento ocorreu na sua própria tramitação, uma vez que, em 19/08/2003, o então 

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, encaminhou ao Congresso Nacional o 

pedido de retirada do projeto de lei 4.302/98.  

Com o pedido do Presidente, a proposta deveria ter sido retirada e arquivada.
20

 

No entanto, desde 2003 até março de 2017, ou seja, decorridas mais de três legislaturas, o PL 

em questão permaneceu paralisado no Congresso Nacional, sem que o requerimento de 

retirada fosse atendido ou sequer lido pela Mesa da Câmara dos Deputados.
21

 

Em um segundo momento, insta mencionar que, de acordo com a Associação 

Nacional dos Procuradores do Trabalho, dentre os principais efeitos danosos da Lei 13.429/17 

para os trabalhadores brasileiros  

encontram-se o descaso com as condições de saúde e segurança no trabalho, a 

redução de direitos, a exigência de jornadas excessivas ou superiores aos limites 

legais, a maior rotatividade no emprego e a dispersão e falta da representatividade 

sindical.
22      

Consoante dados da ANPT, de cada 10 acidentes de trabalho, 8 acontecem com 

terceirizados; de cada 5 mortes por acidente de trabalho, 4 são de terceirizados.  

                                                             

20
 ALVES, Alysson de Sá. PL 4.302/98: há mais de 13 anos descumpre-se pedido de retirada da matéria. 

Disponível em: <http://www.diap.org.br/index.php/noticias/noticias/26782-pl-4302-98-camara-dos-deputados-a-

mais-de-13-anos-descumpre-pedido-presidencial-de-retirada-da-materia>. Acesso em 20 de abril de 2017.  
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 AULER, Marcelo. Lula detona a terceirização de FHC & Temer. Disponível em: < 

http://marceloauler.com.br/lula-detona-a-terceirizacao-de-fhc-temer/>. Acesso em 20 de abril de 2017.  
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 ____________________. ANPT critica aprovação de projeto de lei que libera terceirização 

indiscriminada nas empresas e pede seu veto. Disponível em: 
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Segundo estudo
23

 da Central Única dos Trabalhadores, a remuneração média 

dos trabalhadores terceirizados, em 2013, foi 24,7% menor do que dos trabalhadores diretos, 

ao passo em que trabalham 3 horas a mais por semana. 

Tabela 1 – condições de trabalho e terceirização, 2013 

 

Pelo Gráfico 1, percebe-se que a taxa de rotatividade nos setores tipicamente 

terceirizados, em 2013, foi bem maior do que a dos setores tipicamente contratantes: 

 

Gráfico 1 – taxa de rotatividade por setor, 2013 
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____________________. Terceirização e desenvolvimento uma conta que não fecha: dossiê acerca do 

impacto da terceirização sobre os trabalhadores e propostas para garantir a igualdade de direitos. Disponível em: 

<http://www.cut.org.br/system/uploads/ck/files/Dossie-Terceirizacao-e-Desenvolvimento.pdf>. Acesso em 03 de 
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Isto é, a Lei 13.429/17 fere diretamente o princípio da vedação do retrocesso 

social, previsto no caput do artigo 7° da Carta Constitucional, posto que não desenvolve a 

condição social dos trabalhadores urbanos e rurais.  

Embora não faça regulação específica do fenômeno, a Constituição Federal 

traz claros limites ao processo de terceirização laborativa na economia e na sociedade, uma 

vez a partir de seu conjunto normativo, observam-se as regras assecuratórias da  

dignidade da pessoa humana (artigo 1°, III); da valorização do trabalho e 

especialmente do emprego (artigo 1°, III e caput do artigo 170); da busca de 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária (artigo 3°, I); do objetivo de 

erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais (artigo 

3°, III); da busca da promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 

sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (artigo 3°, IV).
24

  

Nestes termos, disserta Ingo Sarlet: 

Assim sendo, temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e 

distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito 

e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um 

complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra 

todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir 

condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e 

promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria 

existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos.
25

 

Em relação ao fenômeno da terceirização, Maurício Godinho Delgado declara 

que  

O modelo trilateral de relação socioeconômica e jurídica que surge com o processo 

terceirizante é francamente distinto do modelo empregatício, que se funda em 

relação de caráter essencialmente bilateral. Essa dissociação entre relação 

econômica de trabalho (firmada com a empresa tomadora) e relação jurídica 

empregatícia (firmada com a empresa terceirizante) traz graves desajustes em 
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 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 14ª edição. São Paulo: LTr, 2015. P. 484.  
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28 

 

contraponto aos clássicos objetivos tutelares e redistributivos que sempre 

caracterizaram o Direito do Trabalho ao longo de sua história.
26

 

Uma das facetas mais controversas acerca da terceirização irrestrita, 

regulamentada pela Lei 13.429/17 será, talvez, a incompatibilidade com o artigo 37, inciso II, 

da Constituição Federal, que assim dispõe: 

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

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

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte:            

[…] 

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em 

concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 

complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 

nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 

exoneração;
27
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3 TERCEIRIZAÇÃO IRRESTRITA NO SERVIÇO PÚBLICO 

Sabe-se que, nos moldes do artigo 37, inciso II da Constituição Federal, a 

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

de provas ou de provas e títulos.
28

 

Isto é,  

A Constituição Federal é intransigente em relação à imposição à efetividade do 

princípio constitucional do concurso público, como regra a todas as admissões da 

administração pública, vedando expressamente tanto a ausência deste postulado, 

quanto seu afastamento fraudulento (...).
29

 

Registre-se que a imposição de realizar concurso abrange tanto órgãos e 

entidades da administração direta, autárquica e fundacional, como também empresas públicas 

e sociedades de economia mista.
30

 

É sabido que a cabeça do artigo 37 da Carta Constitucional arrolou como 

princípios vetores da administração pública, dentre outros, a legalidade, a impessoalidade, a 

moralidade, a publicidade e a eficiência. 

Assim sendo, uma das críticas feita à Lei 13.429/17, é a sua 

inconstitucionalidade quanto à terceirização irrestrita no âmbito da Administração Pública, 

pois, além de burlar o princípio constitucional do concurso público, a terceirização integral na 

seara pública pode provocar uma queda na qualificação do funcionário e também estimular a 

prática do nepotismo, da corrupção e da “pejotização”.  

De acordo com Cretella Júnior, concurso é  
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a série complexa de procedimentos para apurar as aptidões pessoais apresentadas 

por um ou vários candidatos que se empenham para a obtenção de uma ou mais 

vagas e que submetem voluntariamente seus trabalhos ao julgamento de uma 

comissão examinadora.
31

 

No dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello, “concurso, em rigor técnico, é 

um processo de seleção em que se enseja disputa, competição, entre os candidatos”.
32

 

Conforme explicitado, a Constituição Federal não criou aleatoriamente a 

disciplina do ingresso no serviço público e muito menos deixou ao arbítrio do legislador 

infraconstitucional decidir arbitrariamente sobre o tema.
33

 

Para ingresso nos cargos públicos é necessária aprovação em concurso de 

provas ou provas e títulos, pois se trata de posto de trabalho no setor público, cuja 

remuneração é proveniente dos cofres públicos.  

Nesse sentido, destacam-se os ensinamentos do jurista Hely Lopes Meirelles: 

A obrigatoriedade de concurso público, ressalvados os cargos em comissão e 

empregos com essa natureza, refere-se à investidura em cargo ou emprego público, 

isto é, ao ingresso em cargo ou emprego isolado ou em cargo ou emprego público 

inicial da carreira na Administração direta e indireta.
34

 

A aplicação da terceirização às atividades-fim torna letra morta a regra do 

concurso público. Afinal de contas, qual será o estímulo do administrador público para 
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admitir servidores concursados, se pode contratar uma empresa terceirizadora desses 

serviços?
35

 

O incentivo à terceirização ampla e irrestrita na esfera administrativa significa, 

portanto, a redução drástica das vagas em concursos públicos. O inciso II do artigo 37 da CF 

passará, de regra, a exceção. 

Debater os efeitos da terceirização significa, antes de tudo, respeitar os 

trabalhadores terceirizados, eliminando quaisquer tipos de discriminação, ao mesmo tempo 

em que a defesa do concurso público se revela imprescindível para o acesso democrático a 

cargos e empregos públicos, bem como a qualidade e o compromisso das políticas adotadas 

pelo Estado brasileiro. 

 

3.1 Da qualidade do serviço do terceirizado 

É evidente que é de interesse coletivo a qualidade do serviço público. Desta 

maneira, o concurso busca afastar os ineptos à atividade pública. Portanto, o objetivo da 

Administração Pública é selecionar os candidatos mais capacitados para o exercício do cargo.  

Ao terceirizar a atividade-fim na administração pública, o legislador deixou de 

observar o princípio da supremacia do interesse público, uma vez que os trabalhadores 

terceirizados não possuem a autonomia e nem a qualificação específica para o desempenho da 

função. 

A realidade é que o nível de instrução de 75,9% dos trabalhadores terceirizados 

chega ao máximo ao ensino médio, de acordo com informações da Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS).
36

  

                                                             

35
 CAVALCANTE FILHO, J. T. Terceirização na administração pública e princípio constitucional do 

concurso público: considerações sobre o PL nº 4.330, de 2004. Brasília: Núcleo de Estudos e 

Pesquisas/CONLEG/Senado, Abril/2015, Texto para discussão nº 173. Disponível em: 

<www.senado.leg.br/estudos>. Acesso em 23 de abril de 2017. 



32 

 

Desta forma, é de conhecimento público que a classe de trabalhadores 

terceirizados, é, infelizmente, despreparada em sua maioria, o que causa certa dúvida, diante 

da maior abertura das atividades que podem ser exercidas por estas pessoas, principalmente 

na Administração Pública. 

Não restam dúvidas sobre a necessidade de combater a terceirização no âmbito 

público, para se alcançar um serviço eficiente e de qualidade para a população brasileira. 

 

3.2 Do estímulo à prática do nepotismo 

Um dos princípios norteadores da administração pública é o princípio da 

impessoalidade, esculpido no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Neste sentido,  

o princípio da impessoalidade consubstancia a ideia de que a Administração 

Pública, enquanto estrutura composta de órgãos e de pessoas incumbidos de gerir a 

coisa pública, tem de desempenhar esse múnus sem levar em conta interesses 

pessoais, próprios ou de terceiros  (...).
37

 

Para Hely Lopes Meirelles,  

Pelo concurso afastam-se, pois, os ineptos e os apaniguados que costumam 

abarrotar as repartições, num espetáculo degradante de protecionismo e falta de 

escrúpulos de políticos que se alçam e se mantêm no poder leiloando cargos e 

empregos públicos.
38

 

Permitir a terceirização de atividades-fim na coisa pública pode estimular a 

prática do nepotismo, uma vez que a seleção dos trabalhadores terceirizados pela empresa 

prestadora dos serviços não obedecerá a qualquer tipo de controle.  

                                                                                                                                                                                              

36
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irrestrita. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/56816/10-razoes-que-demonstram-a-inconstitucionalidade-

da-terceirizacao-irrestrita>. Acesso em 24 de abril de 2017. 
37
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O núcleo essencial do princípio do concurso público é a exigência de isonomia, 

nos moldes do caput do artigo 5°, da CF. A seleção em caráter impessoal assegura que os 

candidatos concorram em igualdade, impedindo que preferências pessoais influenciem na 

seleção de pessoal.
39

 

Repise-se, a terceirização generalizada poderá reintroduzir as feições 

patrimonialistas menos nobres no Estado brasileiro, cuja escolha dos servidores se dará com 

base nos critérios do parentesco, apadrinhamento e dos conchavos políticos.  

 

3.3 Do estímulo à prática da corrupção 

A corrupção está intrinsecamente ligada ao nepotismo, à precarização do 

trabalho, e à diminuição dos direitos dos trabalhadores.  

De acordo com José Dari Krein,  

a terceirização, apesar de suas múltiplas formas de manifestação, tem como 

identidade de sua natureza a busca de redução de custos, a flexibilidade 

organizacional e a partilha dos riscos do negócio com outro agente econômico [...]. 

Essas características, com algumas exceções, no caso brasileiro, permitem vincular 

a terceirização à flexibilização das relações de trabalho e à precarização.
40

  

Fato é que o Estado brasileiro não é o que mais age em conformidade com sua 

própria legislação, sendo que a cada dia novos escândalos envolvendo dinheiro público são 

disponibilizados à população.  

Levando em consideração todo o histórico do Brasil, qual será o incentivo dos 

nossos representantes em realizar concursos públicos se podem, simplesmente, escolher qual 

empresa de terceirização prestará os serviços? 
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O que nos garante que tais empresas prestadoras de serviços não possuirão 

qualquer tipo de conexão com os administradores da máquina pública? 

Apesar de possuir uma das mais altas cargas tributárias do mundo, o Estado 

brasileiro nunca supriu a contento seu povo com serviços públicos de qualidade, revelando 

que a contrapartida está em um nível bem aquém, se houver a comparação com aquilo que é 

pago aos cofres públicos. 

Neste sentido, a terceirização ampla das atividades da coisa pública poderá se 

tornar porta de entrada para a corrupção, a qual se apresenta como um grande malefício ao 

país, desde os tempos mais remotos.  

 

3.4 Do estímulo à prática da “pejotização” 

É sabido que para alguns trabalhadores, a “pejotização” é opção; para outros, 

imposição. O fato é que a pessoa jurídica constituída para prestação pessoal de trabalho 

expande-se nos mais variados ramos profissionais, como forma de mascarar a relação de 

emprego, afastando a aplicação da CLT.
41

 

Quando os trabalhadores aceitam constituir empresa para serem contratados 

como prestadores de serviço, esquecem que, ao optarem por não ter carteira assinada, abrem 

mão de uma série de direitos trabalhistas previstos em lei, como FGTS, previdência social, 

13º salário, férias, horas extras, seguro-desemprego, entre outros.
42

 

É fato que as empresas procuram otimizar seus lucros e reduzir preços, em 

especial os encargos trabalhistas e previdenciários. Partindo deste pressuposto, a 

“pejotização” se mostra uma ótima saída aos empregadores que querem diminuir seus custos 

com mão de obra.  
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Na realidade, a “pejotização” nada mais que é uma forma de terceirização, uma 

vez que o trabalhador arca com todos os custos para abrir uma empresa, que será a real 

prestadora de serviços – e reponsável pelas obrigações trabalhistas.  

Não se concebe trabalho como sujeição na ordem jurídica do Estado 

Democrático de Direito, mas sim como um direito, uma vantagem protegida juridicamente. O 

direito fundamental ao trabalho digno é um dos mais importantes comandos da Constituição 

Federal de 1988. 
43

   

 

3.5 Repercussão geral do julgamento do RE 760.931/DF: responsabilidade subsidiária 

da Administração Pública e terceirização - Súmula 331, V, TST 

Conforme já explicitado, o inciso V da Súmula 331 do TST prevê que os entes 

da Administração Pública, direta e indireta, respondem subsidiariamente quanto às obrigações 

trabalhistas inadimplentes, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das 

obrigações da Lei 8.666/93, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações 

contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora.  

Para afastar qualquer tipo de responsabilidade, a Administração Pública agita o 

conteúdo do artigo 71 da lei supramencionada, conhecida como Lei das Licitações. 

O referido artigo isenta a Administração Pública de responsabilidade pelo 

cumprimento das obrigações trabalhistas quando houver o inadimplemento do empregador, 

cujo teor é o seguinte: 

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 
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regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de 

Imóveis. 

§ 2º A Administração Pública responde solidariamente com o contratado pelos 

encargos previdenciários resultantes da execução de contrato, nos termos do art. 

31, da Lei n. 8.212, de 24 de junho de 1991. 

§ 3º Vetado. 
44

 

 

Foi neste sentido que o Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento do 

Recurso Extraordinário 760.931/DF, ocorrendo repercussão geral para mais de 50 mil 

processos no judiciário.  

 

Com o voto de desempate do ministro Alexandre de Moraes, o qual acredita ser 

o parágrafo 1º do artigo supracitado “mais do que claro” ao exonerar o poder público da 

responsabilidade do pagamento das verbas trabalhistas por inadimplência da empresa 

prestadora de serviços, o recurso da União foi parcialmente provido. 

 

Confirmou-se, assim, o entendimento, adotado na Ação Declaratória de 

Constitucionalidade 16, que veda a responsabilização automática da Administração Pública, 

só cabendo sua condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva 

na fiscalização dos contratos.
45

 

 

Mais uma vez, a corrente arrebenta no lado mais fraco – o trabalhador –, que 

será obrigado a incumbir-se de todos os riscos ao aceitar prestar serviços à máquina pública.  
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3.6 Reflexos da apresentação do PL 6.787/16 

O plenário da Câmara dos Deputados concluiu, na madrugada do dia 27 de 

abril de 2017, a votação do PL 6.787/16, aprovada na forma do substitutivo do relator, 

deputado Rogério Marinho, que trata da reforma trabalhista.  

O texto altera a CLT para prever, entre outras medidas, a prevalência de acordo 

coletivo sobre lei, regras para o trabalho intermitente e o fim da contribuição sindical 

obrigatória e da ajuda do sindicato na rescisão trabalhista.  

Realizando uma breve análise do texto aprovado, cumpre registrar que o 

substitutivo, dentre outras alterações maléficas para o trabalhador: 

 (i) suprimiu as horas in itinere;  

(ii) manteve o contrato por tempo parcial de 25 horas semanas para 26 ou 30 

horas semanais, proposto pelo projeto de lei original; 

 (iii) instituiu a prevalência da convenção coletiva e do acordo coletivo de 

trabalho sobre lei na jornada de trabalho, banco de horas anual, intervalo mínimo de 

alimentação de meia hora, teletrabalho, regime de sobreaviso, trabalho intermitente, 

enquadramento do grau de insalubridade e a prorrogação de jornada em ambientes insalubres, 

sem licença prévia do Ministério do Trabalho;  

(iv) previu que qualquer desconto para sindicato deverá ser expressamente 

autorizado;  

(v) retirou a assistência obrigatória do sindicato na extinção do contrato de 

trabalho e em sua homologação; e, dentre outras modificações absurdas,  

(vi) determinou que a trabalhadora gestante deverá ser afastada das atividades 

consideradas insalubres em grau máximo durante toda a gestação, mas das atividades 

consideradas insalubres em graus médio ou mínimo, será afastada se atestado positivamente.  
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O texto substitutivo ao PL 6.787/16 seguiu para o Senado Federal (PLC 

387/2017), sem tramitação de urgência, o que permitirá um maior debate sobre o tema, que 

começou timidamente como um projeto de poucos artigos e se transformou neste desrespeito 

aos direitos trabalhistas.  

Insta salientar que o texto substitutivo tentou definir algumas matérias 

abordadas na Lei 13.429/17.  

Em seu artigo 4º-A, definiu como prestação de serviços a terceiros a 

transferência feita pela contratante de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade 

principal, à empresa prestadora de serviços.  

Inclui também o artigo 4º-C, pelo qual são asseguradas aos empregados da 

empresa prestadora de serviços, quando e enquanto os serviços forem executados nas 

dependências da tomadora, as mesmas condições relativas à alimentação, transporte, 

atendimento médico e treinamento adequado, bem como as mesmas condições sanitárias dos 

empregados da empresa tomadora.  

Ademais, pelo §1º do artigo supracitado, contratante e contratada poderão 

estabelecer que os empregados da contratada farão jus a salário equivalente ao pago aos 

empregados da contratante, além de outros direitos não previstos no artigo. 

Inseriu, ainda, o artigo 5º-A na Lei 6.019/74, definindo que a contratante é a 

pessoa física ou jurídica que celebra contrato com empresa de prestação de serviços 

relacionados a quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal.  

Vê-se que a redação dada pelo relator do PL 6787/16 pretendeu espancar 

algumas dúvidas surgidas com a publicação da Lei 13.429/17, principalmente quanto à 

possibilidade de contratação para atividade-fim, uma vez que isto era expressamente indicado 

na seção que trata do trabalho temporário e não naquela que trata da terceirização.  
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CONCLUSÃO 

Consoante se infere do apresentado, o presente trabalho de conclusão de curso 

objetivou estudar o instituto da terceirização, com vistas a apreciar aplicabilidade da Lei 

13.429/17, com enfoque principal na Administração Pública.  

Antes de adentrar especificamente na análise da terceirização na coisa pública, 

fez-se necessário apresentar o surgimento deste instituto no mundo e no Brasil, e sua 

interferência nas relações trabalhistas, explanando sobre Súmula 331 do Tribunal Superior do 

Trabalho, e auxiliando no esclarecimento sobre atividade-fim e atividade meio. 

No decorrer do presente trabalho, discorreu-se sobre a normatização da 

terceirização na ordem jurídica brasileira, discutindo sobre o PL 4.330/04 (PLC 30/15), o PL 

4.302/98 e a Lei 13.429/17.   

Uma das muitas críticas feitas à Lei 13.429/17 é a sua inconstitucionalidade 

quanto à terceirização irrestrita na seara pública, pois, além de burlar o princípio 

constitucional do concurso público, a terceirização integral neste âmbito pode provocar uma 

queda na qualificação do funcionário, como também estimular a prática do nepotismo, da 

“pejotização” e da corrupção.  

Conforme explicitado, a Constituição Federal não criou aleatoriamente a 

disciplina do ingresso no serviço público e muito menos deixou à mercê do legislador 

infraconstitucional decidir arbitrariamente sobre o tema, vez que se trata de posto de trabalho 

no setor público, cuja remuneração é proveniente dos cofres públicos.  

É evidente que é de interesse coletivo a qualidade do serviço público. Desta 

maneira, o concurso busca afastar os ineptos à atividade pública. Portanto, o objetivo da 

Administração Pública é selecionar os candidatos mais capacitados para o exercício do cargo.  

Ao terceirizar a atividade-fim na administração pública, o legislador deixou de 

observar o princípio da supremacia do interesse público, uma vez que os trabalhadores 

terceirizados não possuem a autonomia e nem a qualificação específica para o desempenho da 

função. 
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Abordou-se, também, os reflexos da repercussão geral do julgamento do RE 

760.931/DF, o qual confirmou o entendimento da ADC 16. Desta forma, isenta é a 

Administração Pública de responsabilidade pelo cumprimento das obrigações trabalhistas 

quando houver o inadimplemento da empresa prestadora dos serviços terceirizantes.  

Por fim, discutiu-se sobre a aprovação do texto substitutivo ao PL 6.787/16, o 

qual, além de retirar direitos trabalhistas sedimentados, pretende definir algumas matérias 

abordadas pela Lei 13.429/17.  

Por todas as razões despendidas, é forçoso concluir que se a terceirização, em 

qualquer de suas modalidades, é nefasta ao trabalhador, pela precarização das condições de 

trabalho, no âmbito da Administração Pública ela se revela ainda mais perversa, uma vez que, 

para além dos danos causados aos terceirizados, provoca, inevitavelmente, prejuízo ao Estado 

e aos administrados, seja porque compromete a qualidade dos serviços prestados, em ofensa 

ao princípio da eficiência, seja porque envolve enorme potencial de ofensa aos princípios da 

moralidade e da impessoalidade, ao afastar critérios objetivos de seleção de pessoal, ao abrir 

ensachas à prática de corrupção, no momento da licitação dos serviços. 

Some-se a tudo a evidente inconstitucionalidade da Lei 13.429/17, por ofensa 

evidente às disposições do artigo 37, II (a investidura em cargo ou emprego público depende 

de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos) e 7.º, caput 

(vedação do retrocesso social), ambos da Constituição da República. 

Não será, então, por outras razões, que se constrói, desde já, forte expectativa 

de futura declaração de inconstitucionalidade da norma, pelo Supremo Tribunal Federal, em 

sede de controle concentrado de inconstitucionalidade, a que, seguramente, será instado o 

Pretório Excelso, brevemente. 
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