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RESUMO
Atualmente, em nosso país, a terceirização de trabalho está passando por sérias modificações. Uma vez que já não era
bem vista com a relação e condições de trabalho, a presente pesquisa visa apresentar os reflexos que a terceirização
poderá causar na esfera da administração pública, destacando a considerável rotatividade, frequência de acidentes,
baixos salários e ampla inadimplência das mais elementares verbas salariais.  Para a realização desta pesquisa foi
utilizado o método teórico, onde foram analisadas doutrinas, artigos, periódicos e decisões jurisprudenciais que tratam do
assunto, com o objetivo de trazer argumentos para caracterização da responsabilidade da Administração Pública em
contratos de serviços terceirizados. Como resultado alcançado, em relação à responsabilidade da Administração Pública,
é possível notar que tantos as empresas estatais quanto as privadas são responsáveis por abranger todas as verbas
derivadas  do  contrato  de  trabalho  do  obreiro  terceirizado.  Deste  modo,  a  CF/88  consignou  efeitos  jurídicos  para
administração  pública  direta,  indireta  e  funcional,  de  forma  específica.  A  pretensão  da  Constituição  Federal  foi
estabelecer uma garantia em favor de toda a sociedade, em face da tradição fortemente patrimonialista das práticas
administrativas públicas imperiosas no país. Ainda, a Constituição Federal afirma que a garantia estaria fundada na
suposição  de  que  a  administração  e  patrimônios  públicos  sintetizam valores  e  interesses  de  toda  a  coletividade,
sobrepondo-se aos interesses de pessoas ou categorias.

PALAVRAS-CHAVE:  Relação  de  trabalho.  Terceirização  de  Serviço.  Responsabilidade  civil.  Responsabilidade
Subsidiária. 

1 INTRODUÇÃO

A súmula 331, do Tribunal Superior do Trabalho, proíbe a terceirização da atividade-fim, ou
seja, de serviços diretamente ligados ao objetivo econômico principal da empresa, a sua destinação,
o seu empreendimento. Porém, essa regulamentação perdeu a aplicação com o sancionamento pelo
Presidente Michel Temer, do Projeto de Lei n. 4.302/98 que prevê a terceirização sem restrições.

Como  consequências  de  tais  mudanças,  pode-se  acarretar  o  aumento  de  demanda
trabalhistas, marginalização e caminhada de retrocesso social de difícil conserto em nosso país.

O tema da responsabilidade em situações de trabalho terceirizado foi tratado expressamente
pela  Lei  do  Trabalho  Temporário.  Onde  se  aborda  a  responsabilidade  solidária  da  empresa
tomadora dos serviços pelas verbas de contribuições previdenciárias, remuneração e indenização.
Entretanto, no que tange à Administração Pública, a responsabilidade criada pela Lei n. 6.019/74,
sua hipótese de aplicação era resumidamente restrita,  incidindo apenas em caso de falência da
empresa fornecedora de força de trabalho.

Assim,  o  principal  objetivo  dessa  pesquisa  é  apontar  as  possíveis  responsabilidades  da
Administração Pública e os reflexos contratuais em relação ao trabalho terceirizado. Também serão
abordados os malefícios e as possíveis consequências que a Lei nº 13.429, de 31 de março de
2017. pode acarretar na esfera trabalhista/social e na vida do empregado, a parte mais frágil na
relação de emprego.
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2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

2.1 DA TERCEIRIZAÇÃO LÍCITA

A terceirização de serviço pode ser entendida como uma relação trilateral, onde o trabalhador
é inserido em um processo de produção em favor de um empregador sem que com este tenha laços
jus trabalhistas, que se resguardam ligados a um ente interveniente. Neste liame de conceito de
terceirização  de  serviço,  o  autor  Mauricio  Godinho  Delgado  esclarece  a  relação  trilateral como
sendo,

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. (DELGADO, 2014, p. 452)

É relevante apresentar que a palavra “terceirização” é um vocábulo que não está contido nos
dicionários, e que sua origem deriva do latim terciariu, natural do ordinal três. Complementando este
argumento, o autor Sergio Pinto Martins esclarece o conceito de terceirização,

O  uso  da  denominação  terceirização poderia  ser  justificado  como  decorrente  da
palavra latina  tertius,  que seria o estranho a uma relação entre duas pessoas. No
caso, a relação entres duas pessoas poderia ser entendida como a realizada entre o
terceirizante e seu cliente, sendo que o terceirizado ficaria fora dessa relação, daí,
portanto, ser terceiro. (MARTINS, 2012, P.192)

Para concluir e simplificar o argumento supracitado, a terceirização consiste na possibilidade
de  contratar  terceiro  para  a  realização  de  atividades  que  não  constituem o  objeto  principal  da
empresa.

Com a revolução industrial,  no século passado, a terceirização teve maior repercussão no
ramo empresarial,  para ser mais exato,  na linha de produção das empresas.  Onde as mesmas
buscavam melhor preço e qualidade de seus produtos, como mostra a autora Alice Monteiro de
Barros, em uma de suas obras: 

Teoricamente, o objetivo da terceirização é diminuir os custos e melhorar a qualidade
do  produto  ou  do  serviço.  Alguns  especialistas  denominam  esse  processo  de
“especialização  flexível”,  ou  seja,  aparecem  empresas,  com  acentuado  grau  de
especialização em determinado tipo de produção, mas com capacidade para atender
as mudanças de pedidos de seus clientes. (BARROS, 2010, P. 452)

É  possível  notar  que  a  terceirização  é  um  fenômeno  relativamente  novo  no  Direito  do
Trabalho, de modo que suas discussões vêm crescendo de modo significativo em nosso país. A CLT
prevê apenas duas figuras delimitadas de terceirização de mão-de-obra, sendo elas: a empreitada e
subempreitada, englobando também a figura da pequena empreitada.

A ordem justrabalhista distingue a atividade entre terceirização lícita e ilícita. É conveniente
dar destaque à terceirização lícita na presente pesquisa, pois é nela que está assentada no texto da
Súmula 331, do Tribunal Superior do Trabalho.
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Já compreendido o conceito e a finalidade da terceirização, é possível notar-se que o mesmo
é um tanto quanto amplo. Diante disso a Súmula 331, do Tribunal Superior do Trabalho regulamenta
e restringe a terceirização, onde somente é possível a terceirização da atividade-meio e não da
atividade-fim.

Porém, com a recente alteração legislativa, a aprovação da Lei nº 13.429/17, a terceirização
passa a ser ilimitada, ou seja, a terceirização abrangerá tanto as atividades-meio como também as
atividades-fim.

2.2  DA  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESAS  TERCEIRIZADAS  PELA  ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.

Em se tratando da Administração Pública, em função do Princípio da Legalidade (art.  37,
caput, CF/88), o Legislador, colocou a aprovação prévia em concursos públicos de provas ou de
provas  e  títulos  como requisito  insuplantável  para  a  investidura  em cargo  ou  emprego  público,
considerando nulo o ato de admissão efetuado sem a observância de tal requisito.

Quanto  à  formação  de  vínculo  trabalhista  na  Administração  Pública,  verifica-se  a
impossibilidade  de  formação  de  vínculo  com o  empregado,  mesmo  nos  casos  em que  todo  o
processo de contratação tenha sido executado de forma irregular, como afirma o II, do art. 37, da
CF/88:

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. (Brasil – Constituição 1988)

No entanto,  se  comprovada a  real  impossibilidade  de  realização  do  certame licitatório,  o
melhor a se fazer é a subcontratação, evitando, assim, um gasto maior do orçamento público.

É necessário que se tome cuidado com tal procedimento, como alerta o autor, Cassar 1, onde
frisa que o procedimento deve ser analisado com bastante cautela para impedir que a Administração
Pública  sempre  utilize  o  argumento  de  impossibilidade  de  realizar  concurso  público  para  se
beneficiar com esse tipo de contratação.

Desta forma, o Legislador da CF/88, pretendeu garantir tais direitos em favor da sociedade,
como melhor explica o autor Delgado, nas seguintes linhas:

O que pretendeu a Constituição foi estabelecer, em tais situações, uma garantia em
favor de toda a sociedade, em face da tradição fortemente patrimonialista das práticas
administrativas públicas imperantes no país. Tal garantia estaria fundada na suposição
de que a administração e patrimônios públicos sintetizam valores e interesses de toda
a  coletividade,  sobrepondo-se,  assim,  aos  interesses  de  pessoas  ou  categorias
particulares. (DELGADO, 2014, P. 474)

A terceirização na esfera pública teve início legal a parir do Decreto n° 200/67, que previa que
a Administração Pública utilizaria, sempre que possível, a execução indireta de algumas atividades,
mediante contrato e “desde que exista, na área, iniciativa privada suficientemente desenvolvida e
capacitada a desempenhar os encargos de execução.2”, como previsto no §7º do art. 10, do referido
Decreto.

1 CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do Trabalho. Impetus: Niterói, 2008.
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O  fundamento  constitucional  da  terceirização  está  previsto  no  art.  37,  XXI,  o  referido
dispositivo foi regulamentado pela Lei de Licitações e Contratos, Lei n. 8.666/93, a qual deu início à
vários contratos no país. 

No Direito Administrativo, a terceirização de serviço não recebe tal nome, de modo que é
denominada de concessão ou permissão. Celso Antônio Bandeira de Mello, conceitua a concessão
como sendo “o instituto através do qual o Estado atribui o exercício de um serviço público a alguém
que aceita prestá-lo em nome próprio”; e a permissão como sendo “o ato unilateral e precário, intuito
personae, através do qual o Poder Público transfere a alguém o desempenho de um serviço de sua
alçada”.

A concessão e permissão de serviços públicos estão regulamentadas pelo art. 175, da CF/88,
in verbis: “incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou
permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. ”

A  licitação  pode  ser  compreendida  como  um  procedimento  obrigatório  que  antecede  a
celebração de um contrato  pela  Administração Pública,  Alexandre  Mazza3,  conceitua  a licitação
como sendo:

O  procedimento  administrativo  pelo  qual  entidades  governamentais convocam
interessados  em  fornecer  bens  ou  serviços,  assim  como  locar  ou  adquirir  bens
públicos,  estabelecendo  uma  competição a  fim  de  celebrar  contrato  com  quem
oferecer a melhor proposta. (MAZZA, 2012, p. 320)

A licitação é composta por várias modalidades, onde uma se difere da outra, em função de
diferentes ritos previstos na legislação para o processamento da licitação.

A modalidade de licitação onde pode ocorrer a concessão ou permissão (terceirização de
serviço)  na  Administração  Pública  são  as  modalidades  de  concorrência  ou  tomada  de  preços,
dependendo de seu valor,  onde interessados do ramo pertinente ao eu objeto são escolhidos e
convidados pela unidade administrativa. (MELLO, p. 567)

2.2.1  A Terceirização na Administração Pública e a Lei de Responsabilidade Fiscal

No decorrer da pesquisa foi abordado um fato relevante, que não poderia ser minimizado ou
deixado de ser apresentado. Com a Lei de Reponsabilidade Fiscal (Lei Complementar n° 101/2000),
o principal instrumento regulador das contas públicas no Brasil, os gestores públicos se depararam
com uma limitação em decorrência da referida lei.

Para melhor compreendermos o objetivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, Claudio Carneiro
expõe seus axiomas nas seguintes linhas:

A LRF tem como um de seus objetivos principais implementar a responsabilidade na
gestão  dos  recursos  públicos.  Significa  dizer  que,  com  o  advento  da  lei,  os
governantes  passam  a  se  responsabilizar  pelo  planejamento  e  pela  execução  do
orçamento, bem como pelas metas que possibilitam prevenir riscos e corrigir desvios
capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. (CARNEIRO, 2012, P. 126)

2 BRASIL.  Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967. Disponível em: http://www.presidencia.gov.br/legislacao/.
Acesso em: 19 de maio de 2017.
3 Mazza, Alexandre. Manual de direito administrativo. São Paulo: Saraiva, 2012
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O que está se pretende abordar é que, em relação aos gestores públicos (Administração
Direta e Indireta, a quem a LRF é destinada), são subordinados a uma limitação de despesas, tais
como: contratação de pessoal, restrição de final de mandato e despesas de caráter continuado.

A limitação de despesas que convêm explorar é a “contratação de pessoal”, de modo que o
art. 19, da Lei de Responsabilidade Fiscal, regulamentadora do disposto no art. 169 da Constituição
Federal, prevê que em cada período de apuração e em cada ente da federação, não poderá exceder
os percentuais da receita líquida, que são: União – 50% da Receita Corrente Líquida; Estados – 60%
da Receita Corrente Líquida, e, Municípios – 60% da Corrente Líquida.

É necessário ressaltar que a Receita Corrente Líquida, não determina o volume de recursos
disponíveis para livre alocação. Quem melhor explica este ponto é o autor Carneiro,

Para cada esfera de governo é obtida por meio de somatório de todas as receitas
correntes  (transferência,  tributárias,  não  tributárias),  descontadas  as  transferências
constitucionais e legais e as receitas previdenciárias,  no que se refere à parte dos
servidores.  Destaque-se  que  quanto  mais  crescer  a  RCL,  mais  se  expandirão  os
limites das despesas que estão a ela referenciadas. (CARNEIRO, 2012, P.130)

Com os argumentos supracitados e fazendo uma interpretação sistêmica acerca do tema
abordado neste subtítulo, é possível chegar à conclusão de que os gestores públicos se utilizam da
terceirização como meio de garantirem o cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal. Fatos estes
que não se justificam para a realização da terceirização no setor público, mas pode ser considerado
como um motivo (até mesmo uma saída) para a realização da terceirização.

A Administração contrata empresas prestadoras de serviços, as quais, alocam mão-de-obra
suficiente para a execução do mesmo. Desta forma, funcionários das empresas contratadas não
manteriam  qualquer  vínculo  jurídico  ou  funcional  com  o  Poder  Público,  não  podendo,
consequentemente, serem caracterizados como agentes públicos, não adentrando no conceito de
pessoal ativo. 

Apesar disso, cabe ressaltar que a Administração Pública deve respeitar as normas legais
relativas aos trabalhadores, sendo vedado, até por força do artigo 37 da CRFB/88, a lesão aos
direitos dos trabalhadores.

2.3  SÚMULA  331  DO  TRIBUNAL  SUPERIOR  DO  TRABALHO  E  A  RESPONSABILIDADE
SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A Constituição Federal consignou efeitos jurídicos para administração pública direta, indireta e
funcional, de forma específica. Segundo os ensinamos de Maurício Godinho Delgado, a pretensão
da Constituição foi estabelecer uma garantia em favor de toda a sociedade, em face da tradição
fortemente patrimonialista das práticas administrativas públicas imperiosas no pais.

Delgado  ainda  estabelece  que  a  garantia  estaria  fundada  na  suposição  de  que  a
administração  e  patrimônios  públicos  sintetizam  valores  e  interesses  de  toda  a  coletividade,
sobrepondo-se  aos  interesses  de  pessoas  ou  categorias.  De  forma  que,  mesmo  em  caso  de
contratação irregular, o interesse da administração pública deve prevalecer sobre o privado.

O tema da responsabilidade em situações de terceirização foi tratado expressamente pela Lei
do Trabalho Temporário (Lei n. 6.019/74). Onde aborda que a responsabilidade solidaria da empresa
tomadora dos serviços pelas verbas de contribuições previdenciárias, remuneração e indenização.

Entretanto, a responsabilidade criada pela Lei n. 6.019/74, teve sua hipótese de aplicação
restrita,  incidindo  apenas  em  caso  de  falência  da  empresa  fornecedora  de  força  de  trabalho.
Complementando esse entendimento, Delgado, esclarece a respeito do tema:
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O  entendimento  jurisprudencial  sumulado,  claramente  percebe  a  existência  de
responsabilidade do tomador de serviços por todas as obrigações laborais decorrentes
da terceirização. Apreende também a nova súmula a incidência da responsabilidade
desde que verificado o inadimplemento trabalhista por parte do contratante formal do
obreiro terceirizado. Interpreta, por fim, essa súmula que a responsabilidade de que se
fala na terceirização é do tipo subsidiário. (DELGADO, 2014, P. 485)

Com a explicação do referido autor é possível notar que não há dúvidas que a interpretação
contida na Súmula 331, IV, TST, abrange todas as hipóteses de terceirização de toda e qualquer
entidade estatal.

Nas palavras de Delgado,

A decisão do STF, ao julgar a ADC 16, em novembro de 2010, pareceu flexibilizar, em
certa medida, a responsabilidade no plano do Estado. Porém, no mesmo julgado ficou
estabelecida  a  presença  da  responsabilidade  subjetiva  por  culpa,  de  caráter
contratual, desde que configurada a inadimplência da entidade estatal no tocante à
sua  obrigação  fiscalizatória  sobre  a  empresa  de  terceirização,  relativamente  aos
direitos  trabalhistas  devidos  a  seus  empregados  (responsabilidade  por  culpa  in
vigilando). (DELGADO, 2014, p. 496)

É  possível  notar  que,  a  decisão  do  STF,  optou  por  separar  as  interpretações
responsabilizatórias,  dirigindo o  novo texto  do item IV da Súmula  331,  TST,  para as  entidades
privadas, de outro modo que o novo item V da mesma súmula esclarece a responsabilidade das
entidades estatais. O autor Mauricio Godinho Delgado, completa este argumento expondo que nos
dois  casos,  a  responsabilidade  continua  a  abranger  todas  as  verbas  derivadas  do  contrato  de
trabalho do obreiro terceirizado. 

Ainda,  o  entendimento  jurisprudencial  sumulado  claramente  percebe  a  existência  de
responsabilidade  do  tomador  de  serviços,  por  todas  as  obrigações  laborais  decorrentes  da
terceirização. (DELGADO, 2014, P. 485)

Contudo,  a  Lei  de  Licitações,  Lei  n.  8.666/93  –  pretendeu  excluir  a  responsabilidade  de
entidades estatais, se examinado, uma vez que em seu art. 71, §1°, traz a seguinte redação  “[...]
não transfere  à  Administração Pública  a responsabilidade por  seu pagamento” no  que tange à
quitação de verbas contratuais. A jurisprudência é amplamente pacífica em não reconhecer esta
tese, de modo que a mesma, isentaria do Estado, lato sensu, dos resultados do contrato de trabalho
terceirizado.

A súmula 331 do TST demonstra claramente a intenção do judiciário trabalhista de proteger o
trabalhador, lado hipossuficiente da relação de trabalho, até mesmo diante da inadimplência de seu
empregador com as diversas obrigações a que estão sujeitas, mesmo assim, não deixou de proteger
o Estado quando tomador de mão de obra.

2.3.1 Culpa In Eligendo 

A  Constituição  e  seu  Estado  Democrático  de  Direito4,  fundado  na  dignidade  da  pessoa
humana e na valorização social do trabalho, com objetivo fundamental de construir uma sociedade
justa, fraterna, igualitária, etc. Com este embasamento, aponta uma crescente responsabilidade do
Estado, e não de sua retração.

4 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho – 13.ed. São Paulo: Ltr, 2014.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



Com este entendimento, a entidade estatal que pratique terceirização com empresa inidônea,
ou seja, empresa que se torne inadimplente com relação a direitos trabalhistas, comete culpa  in
eligendo, também podendo ser entendido como a má escolha do contratante. Mesmo que a escolha
da empresa terceirizada tenha passado por processo licitatório, não provoca a exclusão de culpa in
eligendo.

Deste  modo,  com  o  resultado  lesivo  ao  contratado  de  trabalho,  sendo  o  trabalhador
prejudicado, o ente do Estado passa a responder pelas verbas trabalhistas devidas pelo empregador
terceirizante no período de efetiva terceirização. (DELGADO, 2014)

No Direito Civil, a responsabilidade por fatos de terceiro atribui responsabilidade civil solidária
aos  danos  causados  a  outrem,  com  fulcro  na  falta  de  vigilância.  É  de  se  perceber  que  tal
responsabilidade se encaixa perfeitamente na hipótese de terceirização.

Neste  segmento,  Barros5,  atribui  responsabilidade  à  tomadora  de  serviço  (Administração
Pública), por inobservância ao contrato firmado com a empresa terceirizada, 

O  tomador  de  serviços  responderá,  na  falta  de  previsão  legal  ou  contratual,
subsidiariamente,  pelo inadimplemento das obrigações sociais a cargo da empresa
prestadora de serviços. Trata-se de uma responsabilidade indireta, fundada na ideia
de culpa presumida, ou seja, na má escolha do fornecedor da mão de obra, e também
no risco, já que o evento decorreu do exercício de uma atividade que se reverteu em
proveito do tomador. (BARROS, 2010, P. 455)

Com a análise dos trechos acima, compreende-se que o responsável subsidiariamente deverá
arcar, em regra, com o pagamento de todas as parcelas que sejam, inicialmente de responsabilidade
do devedor principal.

2.3.2 Culpa In Vigilando

Não sendo caracterizada a culpa in eligendo, aplicar-se-á a culpa in vigilando, ou seja, é a má
fiscalização das obrigações contratuais  e  seus efeitos,  assim, nesta espécie de culpa o Estado
responderá pelas verbas trabalhistas devidas pelo empregador terceirizante.

A referida espécie de culpa, possui previsão legal no art. 186 e 927 do Código Civil de 2002.
Assim como na culpa in eligendo, a culpa in vigilando estende-se para o Estado e seus entes, de
modo que este seja responsabilizado por possíveis danos causados ao trabalhador terceirizado.

De todo modo, a nova redação da Súmula 331, V, TST, revoga a ideia de responsabilidade
objetiva  e  também  de  reponsabilidade  subjetiva  por  culpa in  eligendo,  preservando  a
responsabilidade por culpa in vigilando.

Em relação a  tais  espécies  de responsabilidade,  cabe ressaltar  em quais  situações elas
incidirá, assim, Alice Monteiro de Barros, conclui:

O responsável subsidiariamente deverá arcar, em regra, com o pagamento de todas
as parcelas que sejam, inicialmente, de responsabilidade do devedor principal. Ainda
que ausente de culpa, sua posição assemelha-se à do fiador ou do avalista; não tendo
havido o adimplemento da obrigação pelo devedor principal, incide, automaticamente,
e sem quaisquer restrições, a plena responsabilidade daquele, que em última análise,
figura na relação jurídica única e exclusivamente para garantir a integral satisfação do
credor. (BARROS, p.456, 2010)

5 BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 2010.
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2.4 TRABALHADOR TERCEIRIZADO, A RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E
OS REFLEXOS CONTRATUAIS

Até  o  presente  momento  é  possível  notar  que  a  administração  pública  possui
responsabilidade perante os contratos de terceirização de serviço por ela pactuados, mesmo que a
terceirização não gerando vínculo empregatício com as partes. Porém, isso apenas será possível
caso a administração pública não fiscalize as obrigações contratuais e seus efeitos, além de pactuar
contratação com uma empresa inidônea. 

Com isso, é garantido ao trabalhador incluir no polo passivo da demanda, a administração
pública, caso aquele tenha algum descumprimento trabalhista com a empresa terceirizada. 

Katia  Santana,  faz  uma  relevante  explicação  em  relação  aos  reflexos  contratuais  do
trabalhador terceiriza e a administração pública, in verbis:

A Administração Pública, obedecendo a legislação pertinente, IN RFB 03/2005 retém
de cada contrato em execução de prestação de serviços por cessão de mão-de-obra o
valor  correspondente  à  contribuição  previdenciária  no  montante  de  11%  do  valor
faturado.  Tal  medida  tem  caráter  cautelar,  visando  resguardar  os  funcionários
propiciando  segurança  quanto  aos  recolhimentos  previdenciários.  Nesta  situação
coloca-se o tomador do serviço, no caso a Administração Pública, como responsável
único por este procedimento, passível de penalização quando não cumprido. O valor
retido  é  descontado  do devido,  e  além deste  procedimento,  faz  necessário  que a
contratada comprove regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista com relação às
contribuições principal e acessória a que está obrigada. (SANTANA, 2009)

Não obstante, a legislação também obriga o órgão da administração pública a cumprir uma
série de obrigações tidas como acessórias dentro de uma rotina da execução do contrato tanto
material como documental.

Na contramão do supracitado argumento, o parágrafo 1° do artigo 71 da Lei n° 8.666/93, Lei
de Licitação, estabelece que:

Art.  71.  [...]  §1°.  A  inadimplência  do  contratado,  com  referência  aos  encargos
trabalhistas,  ficais  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. 

Porém,  como  já  abordado  anteriormente,  a  jurisprudência  não  tem  acolhido  o  referente
entendimento legal de irresponsabilidade do Estado e de suas entidades, em face dos resultados
trabalhistas da terceirização pactuada.

Neste escopo, a ANAMATRA – Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho,
expõe seu raciocínio em relação aos reflexos contratuais na administração pública, nas seguintes
linhas,

A proposta, induvidosamente,  acarretará para milhões de trabalhadores no Brasil  o
rebaixamento de salários e de suas condições de trabalho, instituindo como regra a
precarização nas relações laborais.
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O projeto agrava o quadro em que hoje se encontram aproximadamente 12 milhões de
trabalhadores terceirizados, contra 35 milhões de contratados diretamente, números
que podem ser invertidos com a aprovação do texto hoje apreciado.
Não  se  pode  deixar  de  lembrar  a  elevada  taxa  de  rotatividade  que  acomete  os
profissionais  terceirizados,  que  trabalham  em  média  3  horas  a  mais  que  os
empregados diretos, além de ficarem em média 2,7 anos no emprego intermediado,
enquanto os contratados permanentes ficam em seus postos de trabalho, em média,
por 5,8 anos.
O  já  elevado  número  de  acidentes  de  trabalho  no  Brasil  (de  dez  acidentes,  oito
acontecem com empregados terceirizados) tende a ser agravado ainda mais, gerando
prejuízos  para  esses  trabalhadores,  para  a  Sistema  Único  de  Saúde  e  para
Previdência Social que, além do mais, tende a sofrer impactos negativos até mesmo
nos recolhimentos mensais, fruto de um projeto completamente incoerente e que só
gera proveito para o poder econômico.
A aprovação da proposta, induvidosamente, colide com os compromissos de proteção
à cidadania, à dignidade da pessoa humana e aos valores sociais do trabalho previsto
no artº 1º da Constituição Federa que, também em seu artigo 2º, estabelece como
objetivos fundamentais da República construir uma sociedade livre, justa e solidária e
a erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais.
(ANAMATRA, 2017)

Diante do exposto acima, com os dados apresentados e como ele poderá ser aumentado, é
notório  os  grandes  prejuízos  que  a  terceirização  acarretará  para  a  sociedade,  uma  vez  que  a
terceirização irá na contramão do princípio da dignidade da pessoa humana.

Utilizando o método-hipotético dedutivo, e analisando o texto da Lei nº 13.429/17, aprovado
recentemente na Câmara dos Deputados, é possível a terceirização de qualquer serviço prestado
pela  administração  pública,  ampliando  os  serviços  terceirizados  que  já  eram  prestados
anteriormente.

Deste modo, é possível tratar a terceirização como sendo uma só, sem distinção da contração
de uma empresa privada para a administração pública.

Em  função  da  precarização  de  serviço  que  os  trabalhadores  são  submetidos  pela
terceirização, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Antônio José de Barros Levenhagen,
afirma que aumentará o número de ações trabalhistas e, ainda, diz que os juízes trabalhistas terão
“muita dor de cabeça”. O mesmo, complementa,

“Da forma como saiu da Câmara, esse projeto de lei, tem muitas normas em branco.
Não há parâmetro, por exemplo, sobre se poderá terceirizar na atividade-fim cerca de
30%,  do  quadro,  ou  se  o  empregado  terceirizado  não  poderá  receber  salários
inferiores a 80% do empregado efetivo. Como não trata desses aspectos de forma
explícita,  e  como  não  há  referências  padrão,  poderá  eventualmente  redundar  em
várias ações para questionar se, na atividade-fim, pode-se pensar em terceirizar 99%,
do pessoal. Convenhamos: isso seria um absurdo porque pode gerar uma insegurança
jurídica  maior  do  que  a  que  temos  hoje”,  disse  Levenhagen  à  Agencia  Brasil.
(LEVENHAGEN, 2017)

Além  do  supracitado,  Levenhagen,  afirma  que  além  de  aumentar  o  número  de  ações
trabalhistas, a forma como a regulamentação está sendo feita, tornará os processos mais lentos.

4 CONCLUSÃO

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



É possível concluir que a terceirização consiste na possibilidade de contratar terceiro para a
realização de atividades que não constituem o objeto principal desenvolvido pela empresa. Contudo,
a terceirização é um fator negativo, se analisarmos de um ponto social e humanitário, pois a Lei nº
13.429/17, recém aprovada, permite a terceirização em todas as atividades de uma empresa, tanto
no setor privado quanto no serviço público. 

Durante a pesquisa, foi constatado que a origem da terceirização, ao menos sua expansão,
ocorreu com a revolução industrial, onde as empresas buscavam melhor preço e qualidade de seus
produtos, assim, fazendo com que a linha de produção aumentasse tendo sua mão-de-obra barata.

A Constituição Federal e a Lei de Licitações, permite a contratação de empresas terceirizadas
para a realização de seus serviços. Deste modo, na administração pública, a terceirização recebe
nome de concessão ou permissão que são realizadas por meio da licitação.

Com a Lei de Responsabilidade Fiscal, os gestores públicos se deparam com uma limitação
em decorrência da referida lei. E para cumprir as limitações impostas por tal lei, a administração
pública terceiriza seus serviços, e como resultado não excede suas limitações. Porém, estes fatos
não se justificam para a terceirização, mas pode ser considerado como um motivo para a realização
da terceirização.

Os  números  mostram  que  hoje  há  aproximadamente,  12  milhões  de  trabalhadores
terceirizados,  contra  35  milhões  de  contratados  diretamente.  Em pouco  tempo,  estes  números
podem se inverter.  Além de os trabalhadores terceirizados trabalharem 3 horas  a mais que os
empregados intermediados.

Não obstante, a terceirização já vem de um cenário temeroso, pois o estudo mostra que os
terceirizados recebem salários 24,7% menores que aqueles dos efetivos, permanecem no emprego
pela metade do tempo, além de ter jornadas maiores, como também todos os outros dados da
pesquisa  supracitados.  Assim,  aumentará  o  número  de  ações  trabalhistas,  e  a  forma  como  a
regulamentação está sendo feita, tornará os processos mais lentos.
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