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TERCEIRIZAÇÃO: Interna e externa (Marco 
Tulio Viana) 

 

 

INTERNA EXTERNA 

INTERNALIZA TRABALAHDORES EXTERNALIZA TRABALAHDORES – 
“PARCEIRAS” 

S. 331 TST Grupo econômico – EX: keiretsu 
(japonês) 

EMPRESA REUNE SEM UNIR EMPRESA PRODUZ SEM REUNIR 

CAMALEÃO VULCÃO 
 

SUBORDINAÇÃO HORIZONTAL- //tarefas 

Gabriela Neves - governo do FHC terceirizou 29.930 postos de 
trabalho, o que representou o repasse de mais de R$ 1,5 bilhão 
para organismos internacionais e nacionais. 

 
 

 

 



 
 
 
 

   TERCEIRIZAÇÃO EXTERNA: 

 Empresa mãe - foco de suas atividades;
 Quanto menores são mais ágeis e criativas tendem a ser;
 Melhoria nas qualidades dos produtos;
 Modernização da cadeia produtiva - reduzir custos, o preço 

dos produtos caem, em beneficio do consumidor;
 Redes pequenas são retráteis e reversíveis - variações do 

mercado;
 NEGATIVO: as empresas pequenas farão o que a grande não 

faz, acaba que as pequenas pagam pouco, sonegam direitos 
(que as grandes não tem coragem de sonegar sob o medo de 
comprometer sua imagem), usa maquinas velhas e perigosas, 
ignoram normas de segurança e prevenção de acidentes



 
 
 
 

   TERCEIRIZAÇÃO INTERNA : 

 O terceiro se insere entre o trabalhador e a empresa que lhe 
aproveita a força de trabalho;

 Permite que a empresa mãe se concentre no foco de suas 
atividades;

 Faz surgir novas empresas (prestadoras), com a multiplicação 
dos postos de trabalho.

 NEGATIVO: os terceirizados de hoje são os empregados 
efetivos de ontem, apenas com outra roupa



 
 
 
 

   EVOLUÇÃO HISTÓRICA: 

 Em 1960 a 1970 - somente ao segmento público
 Em 1970 – L. 6.019/74 (lei trabalho temporário – necessidade de 

substituição de pessoal permanente de forma transitória ou demanda 
complementar).

 Em 1983 - L 7.102/ 83 (vigilância bancária).
 Em 1986 – TST Enunciado 256:
Súmula nº 256 do TST 
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. 



 
 
 
 

   EVOLUÇÃO HISTÓRICA: 

 Em dezembro de 1993 - TST S. 331:
 vigilância, limpeza, bem como atividades meio; 

 responsabilidade subsidiária. 

 
 Japão aceita amplamente a pratica da terceirização.

 Itália é combatida pela Lei 1.368/60 em seu art. 3o.

 Argentina coíbe a terceirização aceitando-a, apenas, na 
locação temporária de trabalhadores, os termos do art. 29 do 
Decreto 390/76.

 França, México e Espanha é combatida.



 
 

 
 

 

 

ESTUDO DE CASO 2 – TST entende de forma 
minoritária: 

Atividade-fim bancária. Terceirização ilícita. Intermediação fraudulenta de mão de obra mediante 
cooperativa. Dano moral coletivo. Configuração. 
A terceirização de mão de obra na atividade-fim bancária configura conduta ilícita de relevante 
repercussão social, que extrapola a esfera subjetiva dos trabalhadores prejudicados e atinge o 
patrimônio moral de toda a coletividade, mediante inadmissível lesão à ordem jurídica, razão pela qual 
enseja o pagamento de dano moral coletivo. No caso concreto, o Ministério Público do Trabalho ajuizou 
ação civil pública em face de instituição financeira tomadora de serviços, de empresa prestadora e de 
cooperativa fornecedora de mão de obra, postulando indenização por dano moral coletivo decorrente 
de terceirização ilícita da atividade-fim bancária. De acordo com o acórdão do Regional, os 
trabalhadores vinculados à cooperativa prestavam serviços relacionados à atividade-fim da instituição 
bancária, de financiamento e concessão de crédito, tais como “serviços de verificação de cadastro e 
restrições no SERASA e SPC”. Assim, ficou evidenciada a intermediação fraudulenta de mão de obra, em 
flagrante desvirtuamento do instituto do cooperativismo. Sob esse entendimento, e aplicando à espécie 
as mesmas razões que ditaram os fundamentos do julgamento do processo TST-E-ED-RR-117400- 
47.2005.5.14.0001, a SBDI-I, por unanimidade, conheceu dos embargos do MPT, por divergência 
jurisprudencial e, no mérito, deu-lhes provimento para restabelecer o acórdão prolatado pela Corte de 
origem no tocante à condenação solidária das reclamadas ao pagamento de indenização por dano moral 
coletivo, a ser revertida ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). TST-E-ED-RR-9891741- 
95.2005.5.09.0029, SBDI-I, rel. Min. João Oreste Dalazen, 20.10.2016 

 
 



 
 

EVOLUÇÃO HISTÓRICA – S 331 TST – Direitos 

terceirizados: 

 Direitos trabalhistas;

 Vínculo quando fraudulenta – art. 9 da CLT?

 Fraudulenta em relação a AP?

 
 



 
 

EVOLUÇÃO HISTÓRICA – S 331 TST – Direitos 

terceirizados: 
 

 Fraudulenta em relação a AP?

Art. 12 Lei 6.019/74 - Ficam assegurados ao trabalhador temporário os seguintes 
direitos: 

a) remuneração equivalente à percebida pelos empregados de mesma categoria da 
empresa tomadora ou cliente calculados à base horária, garantida, em qualquer 
hipótese, a percepção do salário mínimo regional; 

(...) 

 
OJ SDI – I 383. TERCEIRIZAÇÃO. EMPREGADOS DA EMPRESA PRESTADORA DE 
SERVIÇOS E DA TOMADORA. ISONOMIA. ART. 12, “A”, DA LEI Nº 6.019, DE 
03.01.1974. (mantida) - Res. 175/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011 
A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera 
vínculo de emprego com ente da Administração Pública, não afastando, contudo, 
pelo princípio da isonomia, o direito dos empregados terceirizados às mesmas 
verbas trabalhistas legais e normativas asseguradas àqueles contratados pelo 
tomador dos serviços, desde que presente a igualdade de funções. Aplicação 
analógica do art. 12, “a”, da Lei nº 6.019, de 03.01.1974. 

 
 



 
 

EVOLUÇÃO HISTÓRICA – S 331 TST – Direitos 

terceirizados: 

Empregada terceirizada receberá salário equivalente a bancário 
do Banco do Brasil. O relator aplicou ao caso a Orientação 
Jurisprudencial nº 383 da Seção I Especializada em Dissídios 
Individuais do Tribunal, segundo a qual a contratação irregular 
de trabalhador, por meio de outra empresa, não gera vínculo de 
emprego com a Administração Pública, mas, pelo princípio da 
isonomia, garante o direito dos empregados terceirizados às 
mesmas verbas trabalhistas legais e normativas asseguradas 
àqueles contratados pelo tomador dos serviços, desde que 
presente a igualdade de funções. (RR-9740-43.2008.5.10.0019, 
data de 15.08.2011) 

 
 



 
 

EVOLUÇÃO HISTÓRICA – S 331 TST – Direitos 
terceirizados: 

Terceirização. Isonomia salarial entre empregados da empresa prestadora de serviços e 
os da tomadora de serviços. Orientação Jurisprudencial no 383 da SBDI-I. Exigência de 
idenBdade de funções e não de tarefas. 

A Orientação Jurisprudencial no 383 da SBDI-I, ao garan<r aos trabalhadores 
irregularmente contratados, mediante empresa interposta, as mesmas verbas trabalhistas 
asseguradas aos empregados do tomador de serviços, exige a idenBdade de funções, e 
não de tarefas. Dessa forma, dá-se efe<vidade ao princípio cons<tucional da isonomia e 
evita-se que a terceirização de serviços seja u<lizada como prá<ca discriminatória. No caso, 
a Celg Distribuição S.A. possui em seu quadro de pessoal eletricistas contratados mediante 
concurso público e também eletricistas de empresas terceirizadas, todos eles trabalhando 
como eletricistas e prestando serviços ligados à sua a<vidade fim e em seu beneOcio, razão 
pela qual o fato de o TRT ter registrado que os empregados da tomadora realizavam tarefas 
mais especializadas que os empregados da prestadora de serviço não afastam o direito à 
isonomia salarial. Sob esse entendimento, a SBDI-I, por maioria, conheceu dos embargos, 
no tópico, por contrariedade à Orientação Jurisprudencial no 383 da SBDI-I, e, no mérito, 
deu-lhes provimento para restabelecer a decisão do Regional quanto à condenação das 
reclamadas ao pagamento de diferenças salariais e reflexos decorrentes da isonomia do 
reclamante com os eletricistas empregados da Celg Distribuição S.A. Vencidos os Ministros 
Guilherme Augusto Caputo Bastos, relator, e Márcio Eurico Vitral Amaro. TST-E-RR-11623- 
36.2013.5.18.0016 SBDI-I, rel. Min. Guilherme Augusto Caputo Bastos, red. p/ acórdão Min. 
José Roberto Freire Pimenta, 1o.12.2016 (INFORMATIVO 150). 

 
 



 
 

EVOLUÇÃO HISTÓRICA – S 331 TST – Caso call 

center 
Empresa de telecomunicações. “Call center”. Terceirização. Impossibilidade. Atividade-fim. 

A terceirização dos serviços de “call center” em empresas de telecomunicações configura intermediação 
ilícita de mão de obra, gerando vínculo direto com o tomador dos serviços, nos termos da Súmula nº 331, I e 
III, do TST. Os arts. 25 da Lei nº 8.987/95 e 94, II, da Lei nº 9.472/97 devem ser interpretados de forma 
sistemática e harmônica com o Direito do Trabalho, cujo núcleo central é o princípio da proteção, de modo que 
a expressão “atividades inerentes”, adotada pela legislação que rege o setor de telecomunicações - de cunho 
administrativo e econômico, voltada à relação entre as concessionárias e os usuários ou o Poder Público -, não 
pode servir de sinônimo de atividades-fim. Noutro giro, esse sentido que se confere aos dispositivos de lei 
acima mencionados não viola a Súmula Vinculante 10 do STF, na medida em que não implica declaração de 
inconstitucionalidade dos referidos preceitos ou afastamento de sua aplicação, mas apenas interpretação de 
normas de natureza infraconstitucional. Outrossim, não há como afastar a condição de atividade-fim dos 
serviços de atendimento telefônico prestados pelas empresas de telecomunicações, pois é por meio da 
central de atendimento que o consumidor solicita ou, até mesmo, obtém reparos e manutenção em sua linha 
telefônica, recebe informações acerca dos serviços prestados pela concessionária e faz reclamações, não 
sendo possível distinguir ou desvincular o “call center” da atividade precípua da prestação dos serviços de 
telefonia. Com esse entendimento, a SBDI-I, em sua composição plena, por unanimidade, conheceu dos 
embargos, por divergência jurisprudencial, e, no mérito, por maioria, negou-lhes provimento. Vencidos os 
Ministros Ives Gandra Martins, relator, Brito Pereira, Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Renato de Lacerda Paiva, 
Aloysio Corrêa da Veiga e Dora Maria da Costa, que entendiam possível a terceirização dos serviços de “call 
center”, pois, ao englobar diversas modalidades de intermediação da comunicação com os clientes, sendo 
utilizados com o mesmo objetivo por empresas que desempenham as mais diversas atividades econômicas, 
configuram atividade-meio, a par de o art. 94, II, da Lei nº 9.472/97 autorizar a contratação de terceiros para 
atividades inerentes à telefonia e não ter sido declarado inconstitucional pelo Plenário da Corte. TST-E-ED-RR- 
2938-13.2010.5.12.0016, SBDI-I, rel. Min. Ives Gandra da Silva Martins Filho, red. p/ acórdão Min. José Roberto 
Freire Pimenta, 8.11.2012- informativo 29 

 
 



 
 

EVOLUÇÃO HISTÓRICA – S 331 TST – Caso call 

center 
Outubro de 2014, o STF (ARE 791932-DF, Min Teori Zavascki) 
determinou o sobrestamento de todos os feitos envolvendo a 
terceirização de serviços de call center por empresas de 
telecomunicações. : 

1. CONTAX S/A, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TELESSERVIÇOS – ABT – e 
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, qualificadas nestes 
autos, respectivamente, como recorrente e amici curiae, formalizaram, 
em caráter de alegada urgência, pedido de sobrestamento dos 
“processos em curso nas instâncias ordinárias, excepcionados os casos 
ainda em instrução, nos quais se discuta a validade da terceirização da 
atividade de call center pelas conceciossárias de telecomunicações, 
haja vista o disposto no art. 94, II, da Lei 9.472/97, até o julgamento 
final do presente recurso extraordinário”. 

 
 



 
 

EVOLUÇÃO HISTÓRICA – S 331 TST – Caso call 

center 
• 11/10/2018 O ministro Alexandre de Morais julgou o processo e 

entendeu pela licitude da terceirização mesmo na a>vidade fim, 
vejamos: 

EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. NULIDADE DO ACÓRDÃO 
RECORRIDO POR DESRESPEITO A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO 
(CF, ART. 97 E SV 10). NEGATIVA PARCIAL DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA AO 
INCISO II, DO ART. 94 DA LEI 9.472/1997 (LEI GERAL DE 
TELECOMUNICAÇÕES) POR ÓRGÃO  FRACIONÁRIO COM  BASE NA 
SÚMULA 331/TST. IMPOSSIBILIDADE. LICITUDE DE TERCEIRIZAÇÃO DE 
TODA E QUALQUER ATIVIDADE, MEIO OU FIM, NÃO SE 
CONFIGURANDO RELAÇÃO DE EMPREGO ENTRE A CONTRATANTE E O 
EMPREGADO DA CONTRATADA (ADPF 324 E RE 958.252). AGRAVO 
CONHECIDO. RECURSO PROVIDO. 

 
 



 
 
 
 

   TERCEIRIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: 

E A S. 331 TST? 
 Responsabilidade subsidiaria e art. 

71 Lei 8.666/93. 

 
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) 

 

 



 
 
 
 

   TERCEIRIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: 

STF – CONSTITUCIONALIDADE (ADC 
16/DF), em 2010 
 a) o processo licitatório afastaria 

qualquer responsabilidade do 
Estado; 

 b) a responsabilidade subsidiária 
representaria duplo pagamento 
pelos encargos trabalhistas, uma 
vez que o Poder Publico já havia 
pago pelos serviços prestados; 

 c) a Administração publica segue o 
princípio da legalidade, respeita o 
art. 71 da lei 8.666/93. 

 

 



 
 
 
 

   TERCEIRIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: 

STF - CONSTITUCIONALIDADE 

 Impede responsabilização objetiva, mas 
afastou por completo a 
possibilidade de responsabiliza- 
la?

 
A interpretação do Ministro Cezar Peluso - a 
declaração de constitucionalidade do art. 71 da 
Lei 8.666/93 “(...) não impedirá que a JT recorra 
a outros principio constitucionais e, invocando 
fatos da causa, reconheça a responsabilidade 
da Administração Publica, não pelo mero 
inadimplência, mas por outros fatos”. 

 

 



 
 
 
 

   TERCEIRIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: 

 Ministros Marco Aurélio e Carmem Lucia 
não entendem como Peluso.

Marco Aurélio entende que o TST 
deu um alcance ao art. 37, §6º da CF que 
ele não tinha, porque a S. 331 TST baseou- 
se em uma responsabilidade objetiva do 
poder publico, só que não esta presente 
essa autorização porque não há ato do 
agente publico causando prejuízo a 
terceiros que são os prestadores de serviço. 

 

 



 
 
 
 

   TERCEIRIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: 

 Carmen Lucia, sequer admite a 
responsabilidade culposa sob pena do 
duplo prejuízo.

O entendimento que prevaleceu foi 
o de Peluso, no sentido de declarar a 
constitucionalidade do art. 71 da lei 
8.666/93, + condenar subsidiariamente 
quando demostrada a culpa quanto a 
fiscalização do contrato, só não é possível a 
responsabilização automática. 

 

 



 
 
 
 

   TERCEIRIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: 

 TST – S. 331, IV, V E VI:
Inciso V trata da responsabilidade 

da Administração Publica, justamente no 
viés subjetivo. Isto é, ocorrera quando: 
a) houver o inadimplemento por parte da 
prestadora de serviços; 
b) o descumprimento culposo do tomador 
dos serviços e obrigações previstos na lei 
8.666/93, no tocante a fiscalização do 
adimplemento das obrigações contratuais e 
legais da empresa interposta como 
empregadora 

 

 



 
 
 
 

   TERCEIRIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: 

 TST – S. 331, IV, V E VI:
Responsabilidade com base na culpa 

in elegendo (art. 23 e 24 da lei 8.666/93) e 
in vigilando (não fiscalizou os contratos 
administrativos havidos quando é a sua 
obrigação por força do que dispõe o art. 67 
da mesma lei). 

 

 



 
 
 
 

   TERCEIRIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: 

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 
(...) 
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. 
(...). 

 

 



 
 
 
 

   TERCEIRIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: 

RECURSO DE REVISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. SOCIEDADE DE 
ECONOMIA MISTA. O excelso STF concluiu, por ocasião do julgamento da Ação 
Declaratória de Constitucionalidade nº 16, cujo acórdão ainda pende de 
publicação, que os artigos 1º, IV, e 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988 não 
contrariam a diretriz traçada pelo artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, ao menos no 
que tange à completa irresponsabilidade civil da Administração Pública pelos danos 
causados pelas empresas ungidas em licitações contra seus próprios empregados. 
Para adequar sua jurisprudência ao entendimento do excelso STF, o TST, em sessão 
plenária de 25/05/2011 acrescentou o item V à Súmula 331 do TST, assentando 
que os entes da administração pública direta e indireta serão subsidiariamente 
responsáveis caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das 
obrigações da Lei 8.666/93. No caso, o quadro fático delineado pelo e. Tribunal 
Regional não permite concluir pela ausência de fiscalização do cumprimento das 
obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. 
Nesse contexto, não há como atribuir responsabilidade subsidiária à PETROBRAS 
impondo-se a sua exclusão da lide. Recurso de revista conhecido e provido. (TST 
RR-82500-08.2008.5.21.0011, 3ª Turma, Ministro Horácio Raymundo de Senna 
Pires, Publicação: 10/06/2011) 



 
 
 
 

   TERCEIRIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: 

• RE 760.931-DF. São os termos da decisão proferida em 26.04.2017, 
em que foi fixada a tese: 

Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Ministro Luiz 
Fux, que redigirá o acórdão, vencido, em parte, o Ministro Marco 
Aurélio, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “O inadimplemento 
dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere 
automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade 
pelo seu pagamento, seja em caráter 8.666/93”. Ausente, 
justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Presidiu o julgamento a 
Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 26.4.2017 



 
 
 
 

   TERCEIRIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: 

• RE 760.931-DF. São os termos da decisão proferida em 26.04.2017, 
em que foi fixada a tese: 

 O RE 760.931 fala da questão do ônus probandi;

 Temos duas correntes:
• Entende ser do trabalhador a obrigação de demostrar a culpa in vigilando da 

AP. 

• Outra corrente entende que caberia ao ente publico a prova da fiscalização.. 
Nesse sentido o parecer 249643- ASJCIV/SAJ/PGR, nos autos do RE 760.931- 
DF 



 
 
 
 

   TERCEIRIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: 

• RE 760.931-DF. São os termos da decisão proferida em 26.04.2017, 
em que foi fixada a tese: 

Min. Rosa Weber, ela conclama que as partes devem colaborarem para 
a obtenção de uma decisão justa e efetiva, o ônus da prova a cerca da 
fiscalização da execução dos contratos administrativos de prestação 
de serviços recai sobre o ente publico contratante. Isso porque 
desproporcional a exigência em contrario, na medida em que os 
trabalhadores terceirizados estariam praticamente impossibilitados 
de faze-lo, sob pena de retorno ao obscurantismo do medievo, com a 
institucionalização do “escravo moderno 



 
 
 
 

   TERCEIRIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: 

 Corrente – ônus da AP...
 Pra fins processuais = cabe ao menos a AP juntar 

aos autos do processo todos os documentos 
relativos à fiscalização do contrato de prestação de 
serviço. 



 
 
 
 

TERCEIRIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: 
 

 

Humberto Alves Coelho e Marcelo José das Neves (Revista LTR, vol 81, 
ano 5, maio 2017, p. 577-590) apresentam um UM CADERNO DE 
AÇÕES. FERRAMENTA PARA AS PARTES E PARA OS ORGAOS JUDICIAIS 
NA ANALISE DA EFETIVA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL 
 O art. 67 da Lei 8.666/93 - poder -dever da AP (direta e indireta) 

de fiscalizar a execução dos contratos administrativos, daí incluído os 
de terceirização de serviços;
 No art. 63 da lei 8.666/93 - liquidação da despesa (pagamento) 

somente verificação mensal da efetiva prestação de serviço, dentre 
eles a comprovação de adimplemento dos credito previdenciários e 
trabalhistas - nota de empenho e a ordem de serviço.
 Art. 67, §1ª existência do livro de ocorrência (meio físico ou digital) - 

é um dever existir.

 
 



 
 
 
 

TERCEIRIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: 
 

 

 A IN 02/2008 da Secretaria de Logística e Tecnologia de Informação - art. 31: 
acompanhamento continuo do gestor do contrato administrativo  com 
relação ao cumprimento perfeito do contrato. Esse mesmo normativo passou 
a prever no art. 19 XVIII exige a comprovação do pagamento das obrigações 
trabalhistas e previdenciárias referentes a mão de obra utilizada na 
terceirização;

 A IN 02/2008 em seu art. 34§5º na fiscalização das obrigações trabalhistas 
exige a apresentação da documentação completa dos empregados com 
documentação; CTPS dos mesmos; exames médicos admissionais; certidão 
de regularidade relativa a Seguridade social e de regularidade do FGTS; 
CNDT mensal, bem como extratos FGTS e INSS, contracheques com copia; 
comprovante de entrega de benefícios suplementares previstos em 
negociações coletivas ou norma interna da empresa; TRCT e fundos de 
reserva pela empresa prestadora.

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

ITEM A SER VERIFICADO SIM NÃO NA FLS. 

1) O empregado exerceu de fato a atividade laborativa na AP?     

2)A fiscalização conferiu, pelo menos por amostragem, os empregados 
terceirizados que estão prestando serviços e se estão cumprido as jornadas? 

    

3) Foi constato o descumprimento de alguma obrigação trabalhista pela fiscalização 
durante o contrato? 

    

4) Foi aplicado pela AP multas ou sanções quando verificado alguns 
descumprimento da contratante das obrigações laborais? 

    

5) Existe valores retidos pela AP em favor da contratada?     

6) A AP exigiu os exames médicos admissionais e demissionais dos empregados da 
contratada? 

    

7)A AP exigiu, pelo menos por amostragens, CTPS e demais dados dos empregados 
terceirizados? 

    

8) A AP exigiu, mês a mês, as CNDT e CND e certidão regularidade FGTS?     

     



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

ITEM VERIFICADO SIM NÃO NA FLS 

9)A AP exigiu o extrato FGTS e INSS?     

10) A AP exigiu, ainda que por amostragem, copia da folha de pagamento 
analítica dos terceirizados e de contracheques aleatórios? 

    

11) A AP exigiu entrega de benefícios suplementares:val-transporte, vale- 
alimentação, etc? 

    

12) Exigiu os TRCTs dos terceirizados dispensados e verificou seu pagamentoA 
AP exigiu o extrato FGTS e INSS?? 

    

13) A AP estava atenta a data-base da categoria dos contratados terceirizados?     

14) Verificou a concessão de férias e licença dos terceirizados?     



 

 

 

 

   TERCEIRIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: 

 Politica de compliance trabalhista + decisão do STF na ADC 16/DF + inciso V da S. 
331 TST, a Administração Publica devera tomar as seguintes cautelas: 
 Colocar nos instrumentos convocatórios e nos contratos cláusula em que fique 

clara a aplicação da norma do art. 71 da Lei 8.666/93; 

 Inserir nos instrumentos convocatórios de licitação e nos contratos clausulas 
prevendo a aplicação da penalidade pelo descumprimento do art. 71 da Lei 
8.666/93, sem prejuízo da rescisão do contrato com fundamento no art. 78, I e 
II da mesma lei; 

 Na atividade de fiscalização do cumprimento do contrato, verificar se a 
contratada está cumprindo as obrigações trabalhistas, previdenciárias, ficais e 
comerciais resultantes da execução do contrato; em caso de inadimplemento, 
aplicar as penalidades cabíveis; 

 Exigir atualização, a cada 180 dias, da Certidão Negativa de debito trabalhista 
(CNDT) referida na lei 12.440 de 07/07/2011; 



 
 
 
 

TERCEIRIZAÇÃO: Organizações sociais (OS) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transferência de recursos públicos a um particular que atua 
em colaboração com o Poder Público. Elas terão as atividades 
voltadas ao desenvolvimento tecnológico, ensino, pesquisa e 
proteção meio ambiente, cultura e saúde (Lei 9.637/98) 

 
 



 
 
 
 

TERCEIRIZAÇÃO: Organizações sociais (OS) 
 

 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. 
ADMINISTRATATIVO. TERCEIRO SETOR. MARCO LEGAL DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS. 
LEI No 9.637/98 E NOVA REDAÇÃO, CONFERIDA PELA LEI No 9.648/98, AO ART. 24, 
XXIV, DA LEI No 8.666/93. MOLDURA CONSTITUCIONAL DA INTERVENÇÃO DO 
ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO E SOCIAL. SERVIÇOS PÚBLICOS SOCIAIS. 
SAÚDE (ART. 199, CAPUT), EDUCAÇÃO (ART. 209, CAPUT), CULTURA (ART. 215), 
DESPORTO E LAZER (ART. 217), CIÊNCIA E TECNOLOGIA (ART. 218) E MEIO 
AMBIENTE (ART. 225). ATIVIDADES CUJA TITULARIDADE É COMPARTILHADA ENTRE 
O PODER PÚBLICO E A SOCIEDADE. DISCIPLINA DE INSTRUMENTO DE 
COLABORAÇÃO PÚBLICO- PRIVADA. INTERVENÇÃO INDIRETA. ATIVIDADE DE 
FOMENTO PÚBLICO.  INEXISTÊNCIA  DE   RENÚNCIA   AOS   DEVERES   
MARGEMDE CONSTITUCIONALMENTE 
AGENTES POLÍTICOS 
ELEITOS. 

 
 



TERCEIRIZAÇÃO: Organizações sociais (OS) 
 

 

 
 

PRINCÍPIOS DA  CONSENSUALIDADE  E  DA  PARTICIPAÇÃO. 
INEXISTÊNCIA   DE  VIOLAÇÃO AO   ART.  175,  CAPUT,  DA 
CONSTITUIÇÃO.  EXTINÇÃO  PONTUAL DE ENTIDADES PÚBLICAS 
QUE APENAS  CONCRETIZA O NOVO  MODELO. INDIFERENÇA DO 
FATOR  TEMPORAL.  INEXISTÊNCIA DE  VIOLAÇÃO  AO DEVER 
CONSTITUCIONAL DE LICITAÇÃO (CF, ART. 37, XXI). PROCEDIMENTO 

DE  QUALIFICAÇÃO  QUE CONFIGURA HIPÓTESE DE 
CREDENCIAMENTO. COMPETÊNCIA DISCRICIONÁRIA QUE DEVE 

SER SUBMETIDA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA 
PUBLICIDADE, MORALIDADE, EFICIÊNCIA E IMPESSOALIDADE, À 

LUZ DE CRITERIOS OBJETIVOS (CF, ART. 37, CAPUT). INEXISTÊNCIA 
(...). 

 
 



 
 
 
 

   TERCEIRIZAÇÃO: Organizações sociais (OS) 

1. A atuação da Corte Cons0tucional não pode traduzir forma  de 
engessamento e de cristalização de um determinado modelo pré- 
concebido de Estado, impedindo que, nos limites cons0tucionalmente 
assegurados, as maiorias polí0cas prevalecentes no jogo democrá0co  
pluralista possam pôr em prá0ca seus projetos de governo, moldando o 
perfil e o instrumental do poder público conforme a vontade cole8va. 
2. Os setores de saúde (CF, art. 199, caput), educação (CF, art. 209, caput), 
cultura (CF, art. 215), desporto e lazer (CF, art. 217), ciência e tecnologia 
(CF, art. 218) e meio ambiente (CF, art. 225) configuram serviços públicos 
sociais, em relação aos quais a Cons0tuição, ao mencionar que “são 
deveres do Estado e da Sociedade” e que são “livres à inicia1va privada”, 
permite a atuação, por direito próprio, dos par8culares, sem que para 
tanto seja necessária a delegação pelo poder público, de forma que não 
incide, in casu, o art. 175, caput, da Cons0tuição. 



 
 
 
 

   TERCEIRIZAÇÃO: Organizações sociais (OS) 

3. A atuação do poder público no domínio econômico e social 
pode ser viabilizada por intervenção direta ou indireta, 
disponibilizando u7lidades materiais aos beneficiários, no 
primeiro caso, ou fazendo uso, no segundo caso, de seu 
instrumental jurídico para induzir que os par7culares executem 
a7vidades de interesses públicos através da regulação, com 
coerci7vidade, ou através do fomento, pelo uso de incen7vos e 
esDmulos a comportamentos voluntários. 
4. Em qualquer caso, o cumprimento efe7vo dos deveres  
cons7tucionais de atuação estará, invariavelmente, subme7do 
ao que a doutrina contemporânea denomina de controle da 
Administração Pública sob o ângulo do resultado (Diogo de 
Figueiredo Moreira Neto). 



 
 
 
 

   TERCEIRIZAÇÃO: Organizações sociais (OS) 

5. O marco legal das Organizações Sociais inclina-se para a a2vidade de 
fomento público no domínio dos serviços sociais, entendida tal a2vidade 
como a disciplina não coerci2va da conduta dos par2culares, cujo 
desempenho em a2vidades de interesse público é es2mulado por sanções 
premiais, em observância aos princípios da consensualidade e da 
par2cipação na Administração Pública. 
6. A finalidade de fomento, in casu, é posta em prá=ca pela cessão de 
recursos, bens e pessoal da Administração Pública para as en=dades 
privadas, após a celebração de contrato de gestão, o que viabilizará o 
direcionamento, pelo Poder  Público, da atuação do par=cular em 
consonância com o interesse público, através da inserção de metas e de 
resultados a serem alcançados, sem que isso configure qualquer forma 
de renúncia aos deveres cons=tucionais de atuação. 



 
 
 
 

   TERCEIRIZAÇÃO: Organizações sociais (OS) 
(...)15. As organizações sociais, por integrarem o Terceiro Setor, não fazem parte do 
conceito cons8tucional de Administração Pública, razão pela qual não se submetem, em 
suas contratações com terceiros, ao dever de licitar, o que consis8ria em quebra da lógica 
de flexibilidade do setor privado, finalidade por detrás de todo o marco regulatório 
ins8tuído pela Lei. Por receberem recursos públicos, bens públicos e servidores públicos, 
porém, seu regime jurídico tem de ser minimamente informado pela incidência do núcleo 
essencial dos princípios da Administração Pública (CF, art. 37, caput), dentre os quais se 
destaca o princípio da impessoalidade, de modo que suas contratações devem observar o 
disposto em regulamento próprio (Lei no 9.637/98, art. 4o, VIII), fixando regras objeKvas 
e impessoais para o dispêndio de recursos públicos. 

16. Os empregados das Organizações Sociais não são servidores públicos, mas sim 
empregados privados, por isso que sua remuneração não deve ter base em lei (CF, art. 
37, X), mas nos contratos de trabalho firmados consensualmente. Por idenKdade de 
razões, também não se aplica às Organizações Sociais a exigência de concurso público  
(CF, art. 37, II), mas a seleção de pessoal, da mesma forma como a contratação de obras e 
serviços, deve ser posta em práKca através de um procedimento objeKvo e impessoal 
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TERCEIRIZAÇÃO: Lei 13.429/2017 
 

 

 

 

 
 

Redação dada pela Lei n. 
13.429/2017 

Antiga redação da Lei n. 
6.019/74 

Art. 1º As relações de Art. 1º É instituído o regime de 
trabalho na empresa de trabalho temporário, nas 
trabalho temporário (1), na condições estabelecidas na 
empresa de prestação de presente Lei. 
serviços (2) e nas respectivas  

tomadoras de serviço (3) e  
contratante (4) regem-se por  
esta Lei.  

 
 



 

 

 
 

TERCEIRIZAÇÃO: Lei 13.429/2017 
 

 

 

 

 
 

Trabalho Temporário 

ETT - Empresa de Trabalho 
Temporário 

Tomadora de Serviços 
(somente PJ) 

Terceirização Perene (ou de serviços) 

EPS - Empresa de Prestação 
de Serviços 

Contratante (pessoa física ou 
jurídica) 

 
 



 

 

 
 

TERCEIRIZAÇÃO: Lei 13.429/2017 
 

Redação dada pela Lei n. 13.429/2017 Antiga redação da Lei n. 6.019/74 

Art.  2º  Trabalho  temporário  é  aquele prestado 
por pessoa física contratada por uma empresa de 
trabalho temporário que a coloca à disposição de 
uma empresa tomadora de serviços (1) , para 
atender à necessidade de substituição transitória 
(2)  de  pessoal  permanente  (3)  ou  à  demanda 
complementar de serviços.( 4) 

Art. 2º Trabalho temporário é aque- le prestado 
por pessoa física a uma empresa, para atender à 
necessida- de transitória de substituição de seu 
pessoal regular e permanente ou à acréscimo 
extraordinário de serviços. 

§ 1º É proibida a contratação de trabalho 
temporário para a substituição de trabalhadores 
em greve, salvo nos casos previstos em lei. (7) 

Sem correspondência. 

§ 2º Considera-se complementar a demanda de 
serviços que seja oriunda de fatores imprevisíveis 
(5 )ou, quando decorrente de fatores previsíveis, 
tenha natureza intermitente, periódica ou 
sazonal. (6) 

Sem correspondência. 

 
 



 

 

 
 

TERCEIRIZAÇÃO: Lei 13.429/2017 
 

 

 

 

 

 
 

empresa de trabalho temporário que passa 
a integrar o plano básico do 
enquadramento sindical a que se refere o 
art. 577, da Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

da atividade a reconhecida É 3º Art. 

Redação inalterada 



 

 

 
 

TERCEIRIZAÇÃO: Lei 13.429/2017 
 

 

Com relação ao enquadramento sindical dos trabalhadores temporários 
temos quatro correntes despontam: 

a) os trabalhadores temporários são categoria diferenciada; 

b) o enquadramento sindical do empregado, em regra, decorre do setor da 
atividade econômica preponderante do empregador (art. 581, §§ 1º e 2º, 
da CLT). No caso, o empregador do empregado temporário é a empresa de 
trabalho temporário, sendo esta a sua atividade econômica; 

c) os temporários devem ser enquadrados na categoria dos tomadores de 
serviços; 

d) os temporários não devem ter enquadramento sindical 

 
 



 
 
 
 

   TERCEIRIZAÇÃO: Lei 13.429/2017 

 terceira linha de pensamento, a 7ª Turma do TST, em recente julgado, entendeu que o 
enquadramento sindical do trabalhador temporário deverá ser o mesmo dos empregados do 
tomador de serviços: 

RECURSO DE REVISTA. ENQUADRAMENTO SINDICAL. TRABALHADOR TEMPORÁRIO. O conceito de 
categoria profissional, consoante o art. 511, § 2º, da CLT, é definido pela ?similitude de condições de 
vida oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego na mesma aWvidade 
econômica ou em aWvidades econômicas similares ou conexas?. É no cerne da empresa tomadora 
de serviços, em que os trabalhadores temporários executam seus afazeres e se sujeitam às mesmas 
condições de trabalho, que se encontram presentes os requisitos de ?similitude de condições de 
vida oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego na mesma aWvidade 
econômica ou em aWvidades econômicas similares ou conexas?. Além disso, o art. 12, a, da Lei n. 
6.019/1974 dispõe que é assegurado ao trabalhador temporário ?remuneração equivalente à 
percebida pelos empregados de mesma categoria da empresa tomadora? inclusive benedcios 
previstos em normas coleWvas. Nessa senda, os traba- lhadores temporários deverão ter o mesmo o 
enquadramento sindical dos empregados do tomador de serviços, tendo em vis- ta a idenWdade do 
trabalho que desenvolvem, as necessidades que possuem e as exigências que lhes são comuns, 
porquanto laboram lado a lado com os empregados da tomadora, inclusive em funções ligadas à sua 
aWvidade-fim, além de legalmente lhes ser assegurado remuneração equivalente à percebida pelos 
empregados da mesma categoria da empresa tomadora. Recurso de Revista conhecido e provido. 
(RR-119-43.2012.5.09.0008, Relator Ministro: Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Data de 
Julgamento: 9.9.2015, 7ª Turma, Data de Publicação: DEJT 11.9.2015) 
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 Referindo-se a terceirização em geral (e não ao trabalho temporário, espe- 
cificamente), o TST também já decidiu que:

RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. ENQUADRAMENTO SINDI- CAL. 
TERCEIRIZAÇÃO. Se a empregadora presta serviços variados em processos de 
terceirização e opta por filiar-se a sindicato que desenvolve atividade econômica 
específica, como é o da construção pesada, o fato de ela desenvolver outra 
atividade (a intermediação de mão de obra em fábrica de fertilizantes, onde 
empregou o reclamante) impede que possa impor aos respectivos empregados 
o enquadramento na categoria, para eles estranha, dos trabalhadores da 
construção pesada. Entre os males da unicidade sindical não se inclui o de 
impedir que o empregador adapte sua nova atividade preponderante à 
categoria econômica pertinente, sempre que tal se fizer necessário. Recurso de 
revista conhecido e provido. [...] (RR-54900-80.2004.5.04.0122, Rela- tor 
Ministro: Augusto César Leite de Carvalho, Data de Julgamento: 28.4.2010, 6ª 
Turma, Data de Publicação: DEJT 7.5.2010) 
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Redação dada pela Lei n. 
13.429/2017 

Antiga redação da Lei n. 
6.019/74 

Art. 4º Empresa de trabalho Art. 4º Compreende-se como 
temporário é a pessoa empresa de trabalho 
jurídica (1), devidamente temporário a pessoa física ou 
registrada no Ministério do jurídica urbana, cuja atividade 
Trabalho (2) , responsável consiste em colocar à 
pela colocação de disposição de outras empresas, 
trabalhadores à disposição temporariamente, 
de outras empresas (3) trabalhadores, devidamente 
temporariamente. (4) qualificados, por elas 
 remunerados e assistidos. 
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Nova e atual redação dada pela Lei n. 
13.467/2017 (Reforma Trabalhista) 

Redação dada pela Lei n. 13.429/2017 Antiga redação da Lei n. 6.019/74 

Art. 4º-A. Considera-se prestação de serviços 
a terceiros a transferência feita pela 
contratante da execução de quaisquer de suas 
atividades, inclusive sua atividade principal, à 
pessoa jurídica de direito privado (2) 
prestadora de serviços (1) que possua 
capacidade econômica compatível com a sua 
execução. (12) 

Art. 4º-A. Empresa prestadora de serviços a 
terceiros é a pessoa jurídica de direito privado 
destinada a prestar à contratante serviços 
determinados (3) e específicos. (4) 

Sem correspondência 

§ 1º A empresa prestadora de serviços 
contrata (5) , remunera (6) e dirige (7) o 
trabalho realizado por seus trabalhadores, ou 
sub- contrata (8) outras empresas para 
realização desses serviços. 

§ 1º A empresa prestadora de serviços contrata, 
remunera e dirige o trabalho realizado por seus 
trabalhadores, ou subcontrata outras empresas 
para realização desses serviços. 

Sem correspondência 

§ 2º Não se configura vínculo empregatício 
entre os trabalhadores (9), ou sócios (10) das 
empresas prestadoras de serviços, qualquer 
que seja o seu ramo (11) , e a empresa 
contratante. 

§ 2º Não se configura vínculo empregatício entre os 
trabalhadores, ou sócios das empresas prestadoras 
de serviços, qual- quer que seja o seu ramo, e a 
empresa contratante. 

Sem correspondência 

 
 



 

 

 
 

   TERCEIRIZAÇÃO: Lei 13.429/2017 

QUARTEIRIZAÇÃO. FRAUDE. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS JÁ 
TERCEIRIZADOS. O fenômeno da "Quarteirização" ocorre 
quando uma empresa prestadora de serviços, coloca à 
disposição da empresa Tomadora de Serviços, empregados de 
outra empresa, em serviços ligados à sua aMvidade fim. Nesse 
caso, a Empresa tenta esquivar-se das suas obrigações 
trabalhistas, por meio da intermediação de mão de obra, o que 
é  vedado,  nos  termos  da  Sumula  nº  331,  Item  I,  do  C.  TST. 
Recurso da Segunda Reclamada não provido no parMcular 
(TRT-15 - RO: 4283320125150126 SP 026324/2013-PATR, 
Relator: HELCIO DANTAS LOBO JUNIOR, Data de Publicação: 
12/04/2013). 



 
 
 
 

TERCEIRIZAÇÃO: Lei 13.429/2017 
 

 
 

 Após a lei:

“Art. 4º-A. Empresa prestadora de serviços a terceiros é a pessoa jurídica 
de direito privado destinada a prestar à contratante serviços determinados 
e específicos. 

§ 1o A empresa prestadora de serviços contrata, remunera e dirige o 
trabalho realizado por seus trabalhadores, ou subcontrata outras 
empresas para realização desses serviços. 
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 […] QUARTEIRIZAÇÃO. TOMADOR DE SERVIÇOS INTEGRANTE DA INICIATIVA 
PRIVADA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A 
SÚMULA Nº 331, IV, DO C. TST. ÓBICES DO ART. 896, § 7º, DA CLT E SÚMULA Nº 333 
DO C. TST. Assentou o E. Regional que a Reclamada RBS terceirizou à empresa Pack 
Four a entrega de seus jornais, a qual, por sua vez, terceirizou o serviço ao 
Reclamado Wilson Sadzinski – ME, empregador do Reclamante. Assim, o fenômeno 
havido no caso dos autos é aquele que a doutrina e a jurisprudência denominam 
como “quarteirização“, a qual é inadmitida no ordenamento jurídico pátrio, por 
envolver a prática de terceirização pela própria empresa contratada para a 
prestação de serviços, que para esse fim deveria dispor de empregados próprios, 
integrantes de seu quadro permanente, mostra-se particularmente nefasta ao 
empregado, dificultando-lhe, diante da trama de relações empresariais em que se 
vê enredado, a visualização da destinatária final de seus serviços. Não há nenhuma dúvida, 
portanto, de que a Reclamada RBS, situando-se na ponta da referida cadeia produtiva, foi a beneficiária final da 
prestação de serviços e da força de trabalho do Reclamante, por meio da indireta relação mantida com a empregadora 
deste, subcontratada para o fornecimento de serviços de entrega de jornais. Aplica-se ao caso, portanto, a Súmula nº 
331, IV, do C. TST, no sentido de que a tomadora final dos serviços (Reclamada RBS) responde subsidiariamente pelos 
créditos devidos ao trabalhador. Inviável o processamento do recurso de revista, nos termos do art. 896, § 7º, da CLT e 
da Súmula nº 333 deste Tribunal. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento. (AIRR-1818- 
52.2012.5.12.0019, Relatora Desembargadora Convocada: Jane Granzoto Torres da Silva, Data de Julgamento: 
03/12/2014, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 05/12/2014) (GN)
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Nova e atual redação dada pela Lei 
n. 13.467/2017 (Reforma 

Trabalhista) 

Redação dada pela Lei n. 
13.429/2017 

Antiga redação da Lei n. 6.019/74 

Art. 4º-B São requisitos para o 
funcionamento da empresa de 
prestação de  serviços (1)  a 
terceiros: 

Sem correspondência Sem correspondência 

I - prova de inscrição no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica (2) 

Sem correspondência Sem correspondência 

II - registro na Junta Comercial (3) ; Sem correspondência Sem correspondência 

III - capital social compatível com o 
número de empregados (4) , 
observando-se os seguintes 
parâmetros: 
a) empresas com até dez 

empregados - capital mínimo de 
R$ 10.000,00 (dez mil reais); 

b) (...) 

Sem correspondência Sem correspondência 

 
 



 

 

 
 

TERCEIRIZAÇÃO: Lei 13.429/2017 
 

 

 

 

 
 

empregados da empresa prestadora 
de serviços a que se refere o art. 4º-A 
desta Lei, quando e enquanto os 
serviços, que podem ser de qualquer 
uma das atividades da contratante, 
forem executados nas de- pendências 
da tomadora (1) , as mesmas 
condições: 

aos asseguradas São 4º-C. Art. 

Nova e atual redação dada pela Lei n. 
13.467/2017 (Reforma Trabalhista) 

empregados da contratante, quando 
oferecida em refeitórios; b) direito de 
utilizar os serviços de transporte; 
c) atendimento médico ou ambulatorial 
existente nas dependências da 
contratante ou local por ela designado; 
d) treinamento adequado, fornecido 
pela contratada, quando a atividade o 
exigir. 

aos garantida alimentação a) 

I - relativas a: 



 

 

 
 

TERCEIRIZAÇÃO: Lei 13.429/2017 
 

 

 

II - sanitárias, de medi- das de proteção à saúde e de segurança no trabalho e 
de instalações adequadas à prestação do serviço. 

§ 1º Contratante e contratada poderão estabelecer, se assim entenderem, que 
os empregados da contratada farão jus a salário equivalente ao pago aos 
empregados da contratante (2) , além de outros direitos não previstos neste 
artigo. 

§ 2º Nos contratos que impliquem mobilização de empregados da contratada 
em número igual ou superior a 20% (vinte por cento) dos empregados da 
contratante, esta poderá disponibilizar aos empregados da contratada os 
serviços de alimentação e atendimento ambulatorial em outros locais 
apropria- dos e com igual padrão de atendimento, com vistas a manter o pleno 
funcionamento dos serviços existentes. (3) 

 
 



 

 

 
 

TERCEIRIZAÇÃO: Lei 13.429/2017 
 

Nova e atual redação dada pela 
Lei n. 13.429/2017 

Antiga redação da 
Lei n. 6.019/74 

Art. 5º Empresa tomadora de 
serviços é a pessoa jurídica (1) 
ou   entidade   a   ela equiparada 
(2) que celebra contrato de 
prestação de trabalho 
temporário (3) com a em-  presa 
definida no art. 4º desta Lei . 

Sem 
correspondência 

 
 



 

 

 
 

TERCEIRIZAÇÃO: Lei 13.429/2017 
 
 

Nova e atual redação 
dada pela Lei n. 

13.467/2017 (Reforma 
Trabalhista) 

Redação dada pela Lei 
n. 13.429/2017 

Antiga redação da Lei n. 
6.019/74 

Art. 5º-A. Contratante 
(1)  é  a  pessoa física (2) 

Art. 5º-A. Contratante 
(1) é a pessoa física (2) 

Sem correspondência 

ou jurídica (3) que ou jurídica (3) que  

celebra contrato (4) celebra contrato (4) com  

com empresa (5) de empresa (5) de  
prestação de serviços prestação de serviços  
relacionados   a 
quaisquer de suas 
atividades, inclusive sua 

determinados (6) e 
específicos (7) . 

 

atividade principal.   

 
 



 

 

 
 

TERCEIRIZAÇÃO: Lei 13.429/2017 
 

 

§ 1º É vedada à 
contratante a utilização 
dos trabalhadores em 
atividades distintas 
daquelas que foram objeto 
do contrato com a 
empresa prestadora de 
serviços (8) . 

§ 1º É vedada à 
contratante a utilização 
dos trabalhadores em 
atividades distintas 
daquelas que foram objeto 
do contrato com a 
empresa prestadora de 
serviços (8) . 

Sem correspondência 

§ 2º Os serviços 
contratados poderão ser 

§ 2º Os serviços 
contratados poderão ser 

Sem correspondência 

executados nas instalações executados nas instalações  

físicas da empresa físicas da empresa  
contratante ou em outro contratante ou em outro  
local, de comum acordo local, de comum acordo  

entre as partes. (9) entre (9)  

 
 



 

 

 
 

TERCEIRIZAÇÃO: Lei 13.429/2017 
 
 

§ 3º É responsabilidade da 
contratante          garantir        as 
condições de segurança, 
higiene e salubridade dos 
trabalhadores, quando o 
trabalho for realizado em suas 
dependências ou local 
previamente      convencionado 
em contrato (10) . 

§ 3º É responsabilidade da 
contratante          garantir        as 
condições de segurança, 
higiene e salubridade dos 
trabalhadores, quando o 
trabalho for realizado em suas 
dependências ou local 
previamente      convencionado 
em contrato (10) . 

Sem correspondência 

§ 4º A contratante poderá 
estender ao trabalhador da 

§ 4º A contratante poderá 
estender ao trabalhador da 

Sem correspondência 

empresa de prestação de empresa de prestação de  

serviços o mesmo atendimento serviços o mesmo atendimento  

médico, ambulatorial e de médico, ambulatorial e de  

refeição destinado aos seus refeição destinado aos seus  

empregados, existente nas emprega- dos, existente nas  

dependências da contratante, dependências da contratante,  

ou local por ela designado (11) 
. 

ou local por ela designado (11) .  

 
 



 

 

 
 

TERCEIRIZAÇÃO: Lei 13.429/2017 
 

 

§ 5º A empresa  contratante 
é subsidiariamente 

§ 5º A empresa  contratante 
é subsidiariamente 

Sem correspondência 

responsável pelas responsável pelas  
obrigações trabalhistas obrigações trabalhistas  
referentes ao período em referentes ao período em  
que ocorrer a prestação de que ocorrer a prestação de  

serviços (12), e o serviços (12), e o  
recolhimento das recolhimento das  
contribuições contribuições  

previdenciárias observará o previdenciárias observará o  

disposto no art. 31 da Lei n. disposto no art. 31 da Lei n.  

8.212, de 24 de julho de 8.212, de 24 de julho de  

1991. 13 1991. 13  

 
 



 

 

 
 

TERCEIRIZAÇÃO: Lei 13.429/2017 
 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

   TERCEIRIZAÇÃO: Lei 13.429/2017 

“A terceirização resulta em inegáveis benefícios aos 
trabalhadores, como a redução do desemprego, crescimento 

econômico e aumento de salários, favorecendo a 
concretização de mandamentos constitucionais, como a 

erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das 
desigualdades sociais e regionais, sem prejuízo da busca do 

pleno emprego”. (Luiz Fux, Informativo STF n. 912) – 
30.08.2018 – VOTAÇAO 7X4 



 
 
 
 

   TERCEIRIZAÇÃO: aspectos processuais 

 

 
concentrado 

 
 
 
 
 
 
 

difuso 

STF tercerizaçao 

permiiu a terceirizaçao 
na atividade fim 

 
ADPF 324 

 
RE 958252 



 
 
 
 

TERCEIRIZAÇÃO: processos futuros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Reclamacao para 

STF direta, porque 
tenho ADPF que 

autoriza 

 
 

 
JUIZ TEM QUE 
OBSERVAR STF 

 
nao observou 



 
 

TERCEIRIZAÇÃO: processos transitado em 
julgado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
nao vai caber em 

virtude da 
modulaçao feita 

pelo STF 

 
 

 
transito em 

julgado 

(nao permitia a 
terzeirizacao na 
atividade fim) 

decisao STF 

• modulou os efetios: 
decisoes ja transitado 
em julgado a epoca da 
decisao nao poderao 
ser modificadas com a 
decisao dada pelo 
STD+F atual 

 
AR no prazo de 2 
anos a contar da 
decisao do STF 

(art. 525, §15 CPC) 



 
 

TERCEIRIZAÇÃO: processos transitado em 
julgado - modulação 

Decisão: O Tribunal, no mérito, por maioria e nos termos do 
voto do Relator, julgou procedente a arguição de 
descumprimento de preceito fundamental, vencidos os 
Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e 
Marco Aurélio. Neste assentada, o Relator prestou 
esclarecimentos no sentido de que a decisão deste julgamento 
não afeta os processos em relação aos quais tenha havido 
coisa julgada. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. 
Plenário, 30.8.2018. (grifos acrescidos) 

 
 



 
 
 
 

   TERCEIRIZAÇÃO: processos em curso 

1 - RO; 

2 - RECLAMACAO PARA STF direta, 
desde que nao tenha ainda trnasitao 

emjulgada a decisao do juiz; 

3 - TRANCSITOU EM JULGADO A 
DECISAO DO JUIZ CONTRA STF 

 
 
 
 
 
 
 

 
3 - TRANCSITOU EM JULGADO A 
DECISAO DO JUIZ CONTRA STF 

 
 

 

 

 
 
 

PROCESSO EM ANDAMENTO 

 

 
decisao STF 

consttucionalidsde(ADPF e 
RE) 

 
 

decisao do juiz posterior contra a 
decisao do STF 

EXECUÇAO 

 
Previsao art. 525, §1º, III c/c §12, 13, 

14 do CPC (falar dos artigos) + 
previsao semelhante na CLT art. 884, 

§5º CLT que tambem admite a 
impugnacao 

 
 
 

Impugnaçao na seara trabalhista? 

 
1- Embargos a execucao - 

ilegitimidade do titulo por ser 
incosntotucional; 

2 - Excecao de pre-executividade, por 
ser a incosntitucionaldiade materia 

de ordem publica 



 
 
 
 

TERCEIRIZAÇÃO: estruturante ou predatória? 
 

 
 

Terceirização estruturante 

 Teoria do foco;

 Ampliação do controle do processo 
de produção;

 Diversificação das formas de 
produção;

Terceirização predatória 
 Local do trabalho fissurado ou 

dividido (fissured workplace – David 
Weil); 

 Desaparece espirito de democracia; 

 Reúne sem unir; 

 Fragilização da organização coletiva; 

 Discriminação entre efetivos e 
terceirizados; 

 Tomador não dirige as atividades do 
terceirizados; 

 
 



 
 
 
 

   TERCEIRIZAÇÃO: estruturante ou predatória? 

 Princípios da CF/88: 
 Dignidade humana; 
 Função social da 

propriedade; 
 Não discriminação; 
 Busca do pleno 

emprego. 



 
 
 

       TERCEIRIZAÇÃO: estruturante ou predatória? 

 CONTROLE CIVILIZATÓRIO DA TERCEIRIZAÇÃO (Livia 
Miraglia e Gabriela Delgada

 Isonomia salarial; 
 Igualdade nas condições laborais; 
 Enquadramento sindical semelhante; 
 Elementos fáticos-jurídicos – art. 3º CLT. 



 
 
 
 

TERCEIRIZAÇÃO: estruturante ou predatória? 
 

 
 

Jornada Nacional de Direito Material e Processual do Trabalho - 2017 

Comissão 6 Enunciado 7 (Aglutinado): TERCEIRIZAÇÃO: ISONOMIA SALARIAL 

OS EMPREGADOS DAS EMPRESAS TERCEIRIZADAS TÊM DIREITO DE RECEBER 
O MESMO SALÁRIO DOS EMPREGADOS DAS TOMADORAS DE SERVIÇOS EM 
MESMAS ATIVIDADES, BEM COMO USUFRUIR DE IGUAIS SERVIÇOS DE 
ALIMENTAÇÃO E ATENDIMENTO AMBULATORIAL. VIOLA OS PRINCÍPIOS DA 
IGUALDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ARTIGOS 1º, III E 5º, 
CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA) O DISPOSTO NOS §§ 1° E 2° DO 
ARTIGO 4°-C DA LEI 6.019/74, AO INDICAREM COMO MERA FACULDADE O 
CUMPRIMENTO, PELO EMPREGADOR, DESSES DEVERES CONSTITUCIONAIS. 
APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 1°, III, 3°, I, 5°, "CAPUT" E 7°, XXXII DA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 

 
 



 
 
 
 

   TERCEIRIZAÇÃO: estruturante ou predatória? 

Jornada Nacional de Direito Material e Processual do Trabalho - 2017 

Comissão 6 Enunciado 12 (Aglutinado): TERCEIRIZAÇÃO: REPRESENTAÇÃO 
SINDICAL DOS TERCEIRIZADOS 

PRESUME-SE COMO SENDO DA MESMA CATEGORIA, E REPRESENTADOS 
PELO MESMO SINDICATO PROFISSIONAL, TODOS OS TRABALHADORES 
TERCEIRIZADOS E AQUELES DIRETAMENTE CONTRATADOS PELA 
TOMADORA QUE REALIZEM SERVIÇOS RELACIONADOS À SUA 
ATIVIDADE PRINCIPAL. INTELIGÊNCIA QUE SE EXTRAI DO INTERESSE 
INTEGRADO E DA ATUAÇÃO CONJUNTA DA EMPRESA CONTRATADA E 
CONTRATANTE, PREVISTOS NO § 3º DO ARTIGO 2º DA CLT, COMBINADO 
COM O CONCEITO DE CATEGORIA PROFISSIONAL DECORRENTE DO 
TRABALHO EM COMUM EM ATIVIDADES ECONÔMICAS SIMILARES OU 
CONEXAS DO ARTIGO 511, § 2º, DA CLT, E COM A ATIVIDADE 
PREPONDERANTE CONCEITUADA NO § 2º DO ARTIGO 581 DA CLT. 



 
 
 
 

TERCEIRIZAÇÃO: Lei 13.429/2017 e a AP 
 

 
 

 Pode a Terceirização na atividade fim da Administração Publica?

o Decreto n. 2.271, de 7 de julho 1997, prevê que somente poderão ser 
objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, 
instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de 
competência legal do órgão ou da entidade. 

Art. 1º, caput e § 1º do mencionado Decreto, ao asseverar que as 
atividades de conservação, limpeza, vigilância, transportes, copeiragem, 
informática, recepção, reprografia, telecomunicações e manutenção de 
prédio equipamentos e instalações serão, de preferência, objeto de 
execução indireta. 

 
 



 
 
 
 

TERCEIRIZAÇÃO: Lei 13.429/2017 e a AP 
 

 
 

 Pode a Terceirização na atividade fim da Administração Publica?
 

Lei n. 6.019/1974, com alteração dada pela Lei n. 13.429/2017, ao 
permitir a terceirização em quaisquer atividades não se aplica à 
Administração Pública Federal. 

 
 

 

 



 
 
 
 

TERCEIRIZAÇÃO: Lei 13.429/2017 e Art. 5º-A 
 

 

 

 

 

• O Tribunal Superior do Trabalho caminha no mesmo sentido: 
[...] TERCEIRIZAÇÃO LÍCITA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA. ACIDENTE DE TRABALHO 
SOFRIDO PELO EMPREGADO NAS DEPENDÊNCIAS DA EMPRESA TOMADORA DE 
SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇOS. 
ART. 942 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 331, ITENS III E IV, DO 
TST. A controvérsia cinge em saber a natureza jurídica da responsabilidade civil da 
empresa tomadora de serviços, em caso de acidente de trabalho sofrido pelo 
empregado terceirizado dentro do seu estabelecimento e durante a prestação do 
serviço. Discute-se se a tomadora responde pela indenização de forma solidária com 
a prestadora de serviços, ou apenas de forma subsidiária. A Súmula n. 331 do 
Tribunal Superior do Trabalho dispõe sobre os efeitos da terceirização de serviços 
apenas no que se refere ao inadimplemento de verbas rescisórias, sendo inservível 
para o exame da controvérsia específica examinada nos autos, a respeito da 
responsabilidade civil do tomador de serviços, em face de acidente de trabalho 
sofrido por trabalhador contratado por interposta pessoa. 

 
 



 
 
 
 

TERCEIRIZAÇÃO: Lei 13.429/2017 e Art. 5º-A 
 

 

Nos casos em que o empregado terceirizado sofre acidente de trabalho nas 
dependências da empresa tomadora dos serviços, a responsabilidade 
indenizatória deve ser examinada à luz das regras do Direito Civil. Segundo o 
Tribunal Regional, a empresa tomadora de serviços foi omissa quanto à adoção 
de medidas preventivas que assegurassem um ambiente de trabalho adequado, 
na medida em que não providenciou a iluminação adequada da escadaria na 
qual se acidentou o reclamante. Com efeito, constatado que a empresa 
tomadora de serviços concorreu com culpa para o acidente de trabalho sofrido 
pelo reclamante, deve responder, de forma solidária, com a empresa pres- 
tadora de serviços, pelo pagamento de indenização por danos morais e 
materiais, na forma do art. 942 do Código Civil. A responsabilidade do 
tomador de serviços por ato ilícito (acidente de trabalho) é solidária, mesmo 
no caso de terceirização lícita, como no caso dos autos, em face da aplicação 
do art. 942 do Código Civil (precedentes). Recurso de revista não conhecido 
[...]. (RR n. 2168-60.2011.5.03.0137, Relator Ministro: José Roberto Freire 
Pimenta, Data de Julgamento: 22.2.2017, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT 
24.2.2017). 

 
 



 
 
 
 

TERCEIRIZAÇÃO: Lei 13.429/2017 e Art. 5º-A 
 

 

Acidente de trabalho. Indenização por danos morais e materiais. Dono da obra. 
Responsabilidade solidária. Inaplicabilidade da Orientação Jurisprudencial no 191 da SBDI-I. 
O dono da obra é responsável solidário pelos danos decorrentes de acidente de trabalho 
ocorrido em suas dependências, nas hipóteses em que concorreu para o infortúnio ao não 
impedir a prestação de serviços sem a observância das normas de higiene e segurança do 
trabalho. A diretriz consagrada na Orientação Jurisprudencial no 191 da SBDI-I não se 
aplica ao caso, pois dirigida especificamente a obrigações trabalhistas em senLdo 
estrito, não alcançando indenização de natureza civil. Na espécie, consignou-se que o de 
cujus, empregado da subempreiteira, contratada pela empreiteira para efetuar reparos no 
telhado da dona da obra, não usava cinto de segurança no momento da queda que o viLmou e 
nunca havia feito curso de segurança do trabalho, a revelar falha do dono da obra na 
fiscalização quanto à adoção de medidas de prevenção de acidentes. Sob esse entendimento, 
com amparo no art. 942 do CC, e atendo-se ao limite do postulado pelos embargantes, no 
senLdo de manter a decisão do TRT, a SBDI-I, por unanimidade, conheceu dos embargos dos 
reclamantes, por divergência jurisprudencial e, no mérito, por maioria, deu-lhes provimento 
para restabelecer a decisão do Regional quanto à declaração de responsabilidade subsidiária 
do dono da obra. Vencido o Ministro Antonio José de Barros Levenhagen. TST-E-RR- 240- 
03.2012.5.04.0011, SBDI-I, rel. Min. João Oreste Dalazen, 19.11.2015 (InformaLvo 124) 

 
 



 
 
 
 

TERCEIRIZAÇÃO: Lei 13.429/2017 e Art. 5º-A 
 
 

 

 STF o Recurso Extraordinário n. 635.546/MG, com repercussão geral 
reconhecida, no qual se discute a possibilidade de se reconhecer aos 
empregados terceirizados os mesmos direitos conferidos aos 
trabalhadores contratados pela tomadora dos serviços e vinculados à 
Administração Pública. 

 14.01.2019 – concluso relator 

 
 

 

 



 
 
 
 

TERCEIRIZAÇÃO: Lei 13.429/2017 e Art. 5º-A 
 

 
 

ISONOMIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO. EMPREGADOS DO 
QUADRO FUNCIONAL DA TOMADORA. ADMISSIBILIDADE DO 
TRATAMENTO IGUALITÁRIO NA ORIGEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a 
controvérsia acerca da possibilidade de se reconhecer aos empregados 
terceirizados os mesmos direitos conferidos aos trabalhadores contratados 
pela tomadora dos serviços e vinculados à Administração Pública, a teor 
do princípio da isonomia e da proibição preceituada no art. 7º, inciso 
XXXII, da Carta Maior, no que tange à distinção laborativa. (RE 635546 RG, 
Relator(a): Min. Marco Aurélio, julgado em 7.4.2011, DJe-082. divulg. 
3.5.2011. public. 4.5.2011. ement. v. 2514-02. p. 314. RDECTRAB v. 18, n. 
203, 2011, p. 119-124). 

 
 



 
 
 
 

TERCEIRIZAÇÃO: Lei 13.429/2017 e Art. 5º-A 
 

 

EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 
11.496/2007. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA 
APENAS CONTRA O TOMADOR DE SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE. EVOLUÇÃO DA 
JURISPRUDÊNCIA DESTA E. SUBSEÇÃO. Cinge-se a controvérsia a se saber se é ou não 
possível que o Reclamante, após o ajuizamento de uma primeira ação contra seu 
empregador, já transitada em julgado, proponha novo feito apenas contra o tomador 
de serviços, pretendendo sua responsabilidade subsidiária. Embora a jurisprudência 
desta e. Subseção tenha, em um primeiro momento, admitido essa possibilidade (TST- 
E-A-ED -RR-536400-73.2005.5.09.0011, Rel. Min. Aloysio Corrêa da Veiga, DJU de 
29.6.2007), evoluiu para o sentido inverso, estando hoje inclinada no mesmo sentido 
do v. acórdão ora embargado, a saber, de que tal procedimento afrontaria a coisa 
julgada produzida na primeira ação e atentaria contra o direito do tomador de serviços 
à ampla defesa e ao contraditório. Precedentes. Ressalva de entendimento do Relator. 
Recurso de embargos não provido. (E-RR-9100-62.2006.5.09.0011, Re- lator Ministro: 
Horácio Raymundo de Senna Pires, Data de Julgamento: 8.3.2012, Subseção I 
Especializada em Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT 3.8.2012) 

 
 



 
 
 
 

TERCEIRIZAÇÃO: Lei 13.429/2017 e Art. 5º-A 
 

 
 

Sétima Turma afasta responsabilidade subsidiária da União pedida em ação 
autônoma. “Não é possível o ajuizamento de ação autônoma com a simples 
finalidade de incluir, no título executivo, o tomador dos serviços, na qualidade 
de responsável subsidiário”. Com esse entendimento, a Sétima Turma do 
Tribunal Superior do Trabalho deu provimento ao recurso de revista da União e 
reformou acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região 
(DF/Tocantins), que considerou válida nova ação proposta por um prestador de 
serviços contra a União, requerendo a responsabilidade subsidiária deste ente 
por verbas trabalhistas não satisfeitas. 

Assim, a Sétima Turma, a partir do fundamento exposto no voto do relator 
decidiu, por unanimidade, dar provimento ao recurso de revista da União para 
restabelecer a sentença que extinguiu o processo sem a resolução de mérito. 
(RR-110940-19.2005.5.10.0013, data de 21.02.2011). 

 
 



 
 
 
 

TERCEIRIZAÇÃO: Lei 13.429/2017 
 

 

 

Redação dada 
13.429/2017 

pela Lei n. Antiga redação da Lei n. 6.019/74 

Art. 5º-B. O contrato de prestação 
de serviços (1) conterá: 

Sem correspondência 

I - qualificação das partes (2); 
II - especificação do serviço a ser 
prestado (3); 
III - prazo para realização do 
serviço, quando for o caso (4); 
IV - valor (5) . 

Sem correspondência 

 
 



 

 

 
 

TERCEIRIZAÇÃO: Lei 13.429/2017 
 

Nova e atual redação dada 
pela Lei n. 13.467/2017 
(Reforma Trabalhista) 

Redação dada pela Lei n. 
13.429/2017 

Antiga redação da 
Lei n. 6.019/74 

Art. 5º-C Não pode  figurar 
como contratada, nos 
termos do art. 4º-A desta 
Lei, a pessoa jurídica cujos 
titulares ou sócios 
tenham, nos últimos 
dezoito meses, prestado 
serviços à contratante na 
qualidade de empregado 
ou trabalhador sem 
vínculo empregatício (1) , 
exceto se os referidos 
titulares  ou  sócios  forem 
aposentados. (2) 

Sem correspondência Sem 
correspondência 

 
 



 

 

 
 

TERCEIRIZAÇÃO: Lei 13.429/2017 
 

 
 

Nova e atual redação dada 
pela Lei n. 13.467/2017 
(Reforma Trabalhista) 

Redação dada pela Lei n. 
13.429/2017 

Antiga redação da Lei n. 
6.019/74 

Art. 5º-D O empregado que 
for demitido não poderá 
prestar serviços para esta 
mesma empresa na 
qualidade de empregado 
de empresa prestadora de 
serviços antes do decurso 
de prazo de dezoito meses, 
contados a partir da 
demissão    do  empregado. 
(1) 

Sem correspondência Sem correspondência 

 
 



 

 

 
 

TERCEIRIZAÇÃO: Lei 13.429/2017 
 

 
 

Redação dada pela Lei n. 13.429/2017 Antiga redação da Lei n.6.019/74 

Art. 6º São requisitos para funcionamento 
e registro da empresa de trabalho 
temporário no Ministério do Trabalho (1) : 

Art. 6º O pedido de registro para  funcionar 
deverá ser instruído com os seguintes 
documentos: 

I - prova de inscrição no Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da 
Fazenda; (2) 
II - prova do competente registro na Junta 
Comercial da localidade em que tenha 
sede; (3) 
III - prova de possuir capital social de, no 
mínimo, R$ 100.000,00 (cem mil reais). (4) 

I a III - Sem correspondência. 
a) prova de constituição da firma e de 

nacionalidade brasileira de seus sócios, 
com o competente registro na Junta 
Comercial da localidade em que tenha 
sede;(...) 

 
 



 

 

 
 

   TERCEIRIZAÇÃO: Lei 13.429/2017 

Redação inalterada 

Art. 7º A empresa de trabalho temporário que estiver 
funcionando na data da vigência desta Lei terá o prazo de 
noventa dias para o atendimento das exigências contidas 
no artigo anterior. (1) 
Parágrafo único. A empresa infratora do presente artigo 
poderá ter o seu funcionamento suspenso, por ato do 
Diretor Geral do Departamento Nacional de Mão de obra, 
cabendo recurso ao Ministro de Estado, no prazo de dez 
dias, a contar da publicação do ato no Diário Oficial da 
União. 



 
 
 
 

TERCEIRIZAÇÃO: Lei 13.429/2017 
 

Redação dada pela Lei n. 13.429/2017 Antiga redação da Lei n. 6.019/74 

Art. 9º O contrato celebrado pela empresa de trabalho 
temporário e a tomadora de serviços será por escrito (1), 
ficará à disposição da autoridade fiscalizadora no 
estabelecimento da tomadora de serviços (2) e conterá 
(3) : (Redação dada pela Lei n. 13.429, de 2017) 

Art. 9º O contrato entre a empresa de trabalho temporário 
e a empresa tomadora de serviço ou cliente deverá ser 
obrigatoriamente escrito e dele deverá constar 
expressamente o motivo justificador da demanda de 
trabalho temporário, assim como as modalidades de 
remuneração da prestação de serviço. 

I - qualificação das partes; (4) (Incluído pela Lei n. 13.429, 
de 2017) 
II - motivo justificador da demanda de trabalho 

temporário; (5) (Incluído pela Lei n. 13.429, de 2017) 
III - prazo da prestação de serviços; (6) (Incluído pela Lei 
n. 13.429, de 2017) 
IV - valor da prestação de serviços; (7) (Incluído pela Lei 
n. 13.429, de 2017) 
V - disposições sobre a segurança e a saúde do 
trabalhador, independentemente do local de realização 
do trabalho. (8) (Incluído pela Lei n. 13.429, de 2017) 

 

Sem correspondência. 

 
 



 

 

 
 

TERCEIRIZAÇÃO: Lei 13.429/2017 
 

 

§ 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. (9) (Incluído pela 
Lei n. 13.429, de 2017) 

Sem correspondência. 

§ 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. (10) (Incluí- do pela Lei 
n. 13.429, de 2017) 

Sem correspondência. 

 
 



 

 

 
 

TERCEIRIZAÇÃO: Lei 13.429/2017 
 

 

 

 

 

§ 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. (11) 

Sem correspondência. 

 
 



 
 
 
 

TERCEIRIZAÇÃO: Lei 13.429/2017 
 

Redação dada pela Lei n. 13.429/2017 Antiga redação da Lei n. 6.019/74 

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. 
(Redação dada pela Lei n. 13.429, de 
2017) 

Art. 10. O contrato entre a empresa de 
trabalho temporário e a empresa 
tomadora ou cliente, com relação a um 
mesmo empregado, não poderá exceder 
de três meses, salvo autorização 
conferida pelo órgão local do Ministério 
do Trabalho e Previdência Social, 
segundo instruções a serem baixa- das 
pelo Departamento Nacional de Mão  de 
obra. 

§ 1º O contrato de trabalho temporário, 
com relação ao mesmo empregador, 
não poderá exceder ao prazo de cento e 
oitenta dias, consecutivos ou não. 
(Incluído pela Lei n. 13.429, de 2017) 

Sem correspondência. 

 
 



 

 

 
 

TERCEIRIZAÇÃO: Lei 13.429/2017 
 

§ 2º O contrato poderá ser prorrogado por 
até noventa dias, consecutivos ou não, além 
do prazo estabelecido no § 1º deste artigo, 
quando comprovada a manutenção das 
condições que o ensejaram. (Incluído pela 
Lei n. 13.429, de 2017) 

Sem correspondência. 

§ 3º (VETADO). (Incluído pela Lei n. 13.429, 
de 2017) 

Sem correspondência. 

§ 4º Não se aplica ao trabalhador 
temporário, contratado pela tomadora de 
serviços, o contrato de experiência previsto 
no parágrafo único do art. 445 da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
aprovada pelo Decreto-Lei n. 5.452, de 1º de 
maio de 1943. (Incluído pela Lei n. 13.429, 
de 2017) 

Sem correspondência. 

 
 



 

 

 
 

TERCEIRIZAÇÃO: Lei 13.429/2017 
 

§ 5º O trabalhador temporário que cumprir o 
período estipulado nos §§ 1º e 2º deste artigo 
somente poderá ser colocado à disposição da 
mesma tomadora de serviços em novo contrato 
temporário, após noventa dias do término do 
contrato anterior. (Incluído pela Lei n. 13.429, de 
2017) 

Sem correspondência. 

§ 6º A contratação  anterior ao prazo  previsto  no § 
5º deste artigo caracteriza vínculo empregatício 
com a tomadora. 

Sem correspondência. 

§ 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 n. 8.212, de 
24 de julho de 1991. (Incluído pela Lei n. 13.429, de 
2017) 

Sem correspondência. 

 
 



 

 

 
 

   TERCEIRIZAÇÃO: Lei 13.429/2017 – TST DIZ: 

RECURSO DE REVISTA. ESTABILIDADE GESTANTE. CONTRATO DE 
TRABALHO TEMPORÁRIO. 1. O debate em torno da diferença do contrato 
de trabalho temporário em relação ao contrato por prazo determinado ou 
indeterminado não tem lugar quando se trata do direito 
constitucionalmente garantido à estabilidade provisória da gestante, que 
deve alcançar todas as situações congêneres. 2. Destaque-se que o 
contrato temporário assim o é para a empresa tomadora dos serviços, 
que tem seu regulamento na Lei n. 6.019/74, mas para a empresa que 
fornece a mão de obra, firmado com seus em- pregados, é regido pela 
CLT. [...] (TST RR 1452-58.2012.5.12.0004, Relator Ministro: Cláudio 
Mascarenhas Brandão, Data de Julgamento: 4.6.2014, 7ª Turma, Data de 

Publicação: DEJT 6.6.2014). (grifou-se) 



   TERCEIRIZAÇÃO: Lei 13.429/2017 

Redação inalterada 

Art. 11. O contrato de trabalho celebrado entre empresa de trabalho 
temporário e cada um dos assalariados colocados à disposição de uma 
empresa tomadora ou cliente será, obrigatoriamente, escrito (1) e dele 
deverão constar, expressamente, os direitos conferidos aos trabalhadores 
por esta Lei (2) . 
Parágrafo único. Será nula de pleno direito qualquer cláusula de reserva, 
proibindo a contratação do trabalhador pela empresa tomadora ou cliente 
ao fim do prazo em que tenha sido colocado à sua disposição pela empresa 
de trabalho temporário. 



 
 
 
 

TERCEIRIZAÇÃO: Lei 13.429/2017 
 
 

Redação inalterada 

Art. 12. Ficam assegurados ao trabalhador temporário os seguintes direitos: 

a) remuneração equivalente à percebida pelos empregados de mesma categoria da empresa tomadora ou cliente 
calculados à base horária, garantida, em qualquer hipótese, a percepção do salário mínimo regional; (1) 
b) jornada de oito horas, remuneradas as horas extraordinárias não excedentes de duas, com acréscimo de 20% 
(vinte por cento); (2) 
c) férias proporcionais, nos termos do art. 25 da Lei n. 5107, de 13 de setembro de 1966; (3) 
d) repouso semanal remunerado; (4) 
e) adicional por trabalho noturno; (5) 
f) indenização por dispensa sem justa causa ou término normal do contrato, correspondente a 1/12 (um doze avos) 
do pagamento recebido;(6) 
g) seguro contra acidente do trabalho; (7) 
h) proteção previdenciária nos termos do disposto na Lei Orgânica da Previdência Social, com as alterações 
introduzidas pela Lei n. 5.890, de 8 de junho de 1973 (art. 5º, item III, letra c do Decreto n. 72.771, de 6 de setembro 
de 1973). (8) 

§ 1º Registrar-se-á na Carteira de Trabalho e Previdência Social do trabalhador sua condição de temporário. (9) 

§ 2º A empresa tomadora ou cliente é obrigada a comunicar à empresa de trabalho temporário a ocorrência de 
todo acidente cuja vítima seja um assalariado posto à sua disposição (10),, considerando-se local de trabalho, para 
efeito da legislação específica, tanto aquele onde se efetua a prestação do trabalho, quanto a sede da empresa de 
trabalho temporário. 

 
 



   TERCEIRIZAÇÃO: Lei 13.429/2017 

Redação inalterada 

Art. 13. Constituem justa causa (3) para rescisão (1) do contrato 
do trabalhador temporário os atos e circunstâncias mencionados 
nos artigos 482 e 483, da Consolidação das Leis do Trabalho, 
ocorrentes entre  o trabalhador e a empresa de trabalho 
temporário ou entre aquele e a empresa cliente onde estiver 
prestando serviço (2) . 



   TERCEIRIZAÇÃO: Lei 13.429/2017 

Redação inalterada 

Art. 14. As empresas de trabalho temporário 
são obrigadas a fornecer às empresas 
tomadoras ou clientes, a seu pedido, 
comprovante da regularidade de sua situação 
com o Instituto Nacional de Previdência Social. 
(1) 



 
 
 
 

   TERCEIRIZAÇÃO: JURISPRUDÊNCIA 

Unifesp é condenada por reter pagamento de prestadora de 
serviços e não quitar dívida com terceirizado Processo: AIRR - 
1996-72.2012.5.02.0441. data de 03/03/2017. 

 
A Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou 
provimento a agravo da Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp), condenada subsidiariamente ao pagamento de 
obrigações trabalhistas a um vigilante terceirizado. A condenação 
fundamentou-se no fato de que a entidade reteve o pagamento 
devido à empresa prestadora de serviços, mas não utilizou tais 
recursos para a quitação das verbas devidas ao trabalhador. 



 
 
 
 

   TERCEIRIZAÇÃO: JURISPRUDÊNCIA 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA EM FACE DE DECISÃO 
PUBLICADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS 

No presente caso, o Tribunal Regional, soberano na análise do conjunto 
probatório, registrou que o ente público, a despeito da fiscalização 
empreendida, reteve o pagamento devido à empresa prestadora, mas não 
utilizou tais recursos para a quitação das obrigações trabalhistas, ao contrário 
do que determina o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para 
hipóteses de descumprimento de obrigações pela contratada, razão pela qual 
considerou que deve responder por sua conduta negligente. Assim, ao atribuir 
responsabilidade subsidiária à agravante decidiu em plena sintonia com o 
verbete acima mencionado. Agravo de instrumento a que se nega provimento. 

(AIRR-1996-72.2012.5.02.0441) 



TERCEIRIZAÇÃO: Lei 13.429/2017 
 

 

 

 

 

Redação inalterada 
 

Art. 15. A Fiscalização do Trabalho poderá exigir da 
empresa tomadora ou cliente a apresentação do contrato 
firmado com a empresa de trabalho temporário, e, desta 
última o contrato firmado com o trabalhador, bem como a 
comprovação do respectivo recolhimento das 
contribuições previdenciárias. (1) 

 
 



 
 
 
 

   TERCEIRIZAÇÃO: Lei 13.429/2017 

Redação inalterada 

Art. 16. No caso de falência da empresa de 
trabalho temporário, a empresa tomadora 
ou cliente é solidariamente responsável (1) 
pelo recolhimento das contribuições 
previdenciárias, no tocante ao tempo em 
que o trabalhador esteve sob suas ordens, 
assim como em referência ao mesmo 
período, pela remuneração e indenização 
previstas nesta Lei. 



 
 
 
 

   TERCEIRIZAÇÃO: Lei 13.429/2017 

Redação inalterada 

 
Art. 17. É defeso às empresas de 
prestação de serviço temporário a 
contratação de estrangeiros (1) com 
visto provisório (2) de permanência no 
País. 



 
 
 
 

   TERCEIRIZAÇÃO: Lei 13.429/2017 

Redação inalterada 

Art. 18. É vedado à empresa do trabalho temporário 
cobrar do trabalhador qualquer importância, mesmo 
a título de mediação, podendo apenas efetuar os 
descontos previstos em Lei. (1) 
Parágrafo único. A infração deste artigo importa no 
cancelamento do registro para funcionamento da 
empresa de trabalho temporário, sem prejuízo das 
sanções administrativas e penais cabíveis.( 2) 



 
 
 
 

   TERCEIRIZAÇÃO: Lei 13.429/2017 

 
Redação inalterada 

 
 
 
 

Art. 19. Competirá à Justiça do Trabalho 
dirimir os litígios entre as empresas de 
serviço temporário e seus trabalhadores. 



 
 
 
 

TERCEIRIZAÇÃO: Lei 13.429/2017 
 
 

Redação dada 
13.429/2017 

pela Lei n. Antiga redação da Lei n. 6.019/74 

Art. 19-A. O descumprimento do 
disposto nesta Lei sujeita a empresa 
infratora ao pagamento de multa  (1) 
. 

Sem correspondência. 

Parágrafo único. A fiscalização, a 
autuação e o processo de imposição 
das multas (2) reger-se-ão pelo 
Título VII da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), aprovada pelo 
Decreto-Lei n. 5.452, de 1º de maio 
de 1943. 

Sem correspondência. 

 
 



 

 

 
 

TERCEIRIZAÇÃO: Lei 13.429/2017 
 

 
 

Redação dada pela Lei n. 
13.429/2017 

Antiga redação da Lei n. 
6.019/74 

Art. 19-B. O disposto nesta Lei 
não se aplica às empresas de 
vigilância e transporte de 
valores, permanecendo as 
respectivas relações de trabalho 
reguladas por legislação  especial 
(1) , e subsidiariamente (2) pela 
Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), aprovada pelo 
Decreto-Lei  no  5.452,  de  1º  de 
maio de 1943. 

Sem correspondência. 

 
 



 

 

 
 

TERCEIRIZAÇÃO: Lei 13.429/2017 
 

 

 

Redação dada pela Lei 
n. 13.429/2017 

Art. 19-C. Os contratos 
em vigência, se as 
partes assim 
acordarem, poderão 
ser adequados aos 
termos desta Lei. (1) 

Antiga redação da Lei 
n. 6.019/74 

Sem correspondência. 

 
 



 
 
 
 

   TERCEIRIZAÇÃO: Lei 13.429/2017 
Instituição financeira. Telemarketing. Atividade-fim. Terceirização ilícita. Contrato 
de trabalho celebrado e extinto na vigência da Lei nº 6.019/74. Não incidência da 
Lei nº 13.429/2017. 

A Lei nº 13.429/2017 não se aplica às relações de trabalho regidas e extintas sob a 
égide da Lei nº 6.019/1974, sob pena de afronta ao direito adquirido do empregado 
a condições de trabalho mais vantajosas. No caso, a reclamada insurgiu-se contra 
decisão da SBDI-I que, invocando a Súmula nº 331, I, do TST, estabeleceu que a 
prestação de serviços de cobrança a clientes de instituição financeira, mediante 
contato telefônico, se insere na atividade-fim bancária. Alegou que a Lei nº 
13.429/2017, ao acrescentar o art. 4ª-A, § 2º, à Lei nº 6.019/74, afastou a ilicitude 
na terceirização dos serviços prestados e tem aplicação imediata. Todavia, por se 
tratar de contrato celebrado e findo antes da entrada em vigor da Lei nº 
13.429/2017, prevaleceu o entendimento jurisprudencial firmado no item I da 
Súmula nº 331 do TST, amparado no antigo teor da Lei nº 6.019/1974. Sob esses 
fundamentos, a SBDI-I, por unanimidade, deu provimento a embargos de declaração 
apenas para prestar esclarecimentos. (TST-ED-E-ED-RR-1144-53.2013.5.06.0004, SBDI- 
I, rel. Min. João Oreste Dalazen, 3.8.2017, Informativo 162) 



 
 
 
 

   TERCEIRIZAÇÃO: Lei 13.429/2017 

Redação inalterada 

 
Art. 20. Esta Lei entrará em vigor sessenta 
dias após sua publicação (1) , revogadas as 
disposições em contrário. (2) 



 
 
 
 

   CONAMAT 2018: Enunciados 
Comissão 3 

Ordem 31 

Titulo: TRABALHADOR TERCEIRIZADO - ISONOMIA SALARIAL. 

TRABALHADORES TERCEIRIZADOS E DIRETAMENTE CONTRATADOS. 
ISONOMIA SALARIAL (ART. 7º, XXXIV DA CONSTITUIÇÃO). 
INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO DO ART.2º DA LEI 
N.13.467/2017, QUE ALTERA O ART.4º-C DA LEI 6.019/1974, 
FACULTANDO ÀS EMPRESAS PRESTADORAS E TOMADORAS DECIDIREM 
SOBRE ESSA GARANTIA CONSTITUCIONAL, NO CONTEXTO DA 
IMPOSIÇÃO DE NIVELAMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NA 
PRÓPRIA LEI. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE DEVE SER 
PRONUNCIADA DE OFÍCIO PELOS JUÍZES. 



 
 
 
 

   CONAMAT 2018: Enunciados 
Comissao 3 

Ordem 32 

Titulo: TERCEIRIZAÇÃO NA REFORMA TRABALHISTA: INCONSTITUCIONALIDADE E 
INTERPRETAÇÃO CONFORME. 

EM INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO, É ILÍCITA A TERCEIRIZAÇÃO DA 
ATIVIDADE PERMANENTE DA EMPRESA, EXCETUADA A HIPÓTESE DO TRABALHO 
TEMPORÁRIO. A TEOR DO ART.5º-A DA LEI N. 6.019/1974, A TERCEIRIZAÇÃO DE 
ATIVIDADE-MEIO TORNA-SE IGUALMENTE ILÍCITA QUANDO: (A) A PRESTADORA DE 
SERVIÇOS NÃO EXERCE ATIVIDADE EMPRESÁRIA TÍPICA (P. EX., “LARANJAS”); (B) A 
PRESTADORA DE SERVIÇOS NÃO É SOCIEDADE EMPRESÁRIA OU NÃO PODE 
EXERCER ATIVIDADE EMPRESÁRIA TÍPICA (P. EX., ASSOCIAÇÕES CIVIS E 
COOPERATIVAS EM GERAL); E (C) A PRESTADORA DE SERVIÇOS NÃO DETÉM 
IDONEIDADE ECONÔMICA PARA SUPORTAR OS ENCARGOS TRABALHISTAS E 
PREVIDENCIÁRIOS ORDINÁRIOS DECORRENTES DA ATIVIDADE CONTRATADA. EM 
TODOS ESSES CASOS, TOMADORA E PRESTADORA RESPONDERÃO SOLIDARIAMENTE 
PELA REPARAÇÃO DE OFENSA OU VIOLAÇÃO A DIREITOS LABORAIS. 



 
 
 
 

   CONAMAT 2018: Enunciados 
Comissão 3 

Ordem 33 

Titulo: INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4º-A DA LEI 6.019/74 NA DISCIPLINA DA 
TERCEIRIZAÇÃO IRRESTRITA. 

REFORMA TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO IRRESTRITA. INCONSTITUCIONALIDADE. É 
INCONSTITUCIONAL O ART. 4º-A DA LEI 6.019/74, NA DISCIPLINA DA TERCEIRIZAÇÃO 
IRRESTRITA, POR VIOLAR: O PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL, POIS 
SE TRADUZ EM MERA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA REDUÇÃO DE 
ENCARGOS E DIREITOS TRABALHISTAS; O PRINCÍPIO DA ISONOMIA, POR PERMITIR A 
DESIGUALDADE SALARIAL ENTRE TERCEIRIZADOS E EMPREGADOS DIRETOS NO 
EXERCÍCIO DA MESMA FUNÇÃO; O PRINCÍPIO GERAL DE LIVRE ACESSO 
DEMOCRÁTICO AOS QUADROS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, AO POSSIBILITAR QUE 
TERCEIRIZADOS POSSAM PASSAR A EXERCER A FUNÇÃO DE SERVIDORES 
ESTATUTÁRIOS OU EMPREGADOS PÚBLICOS, ALÉM DE ESTIMULAR A ROTATIVIDADE 
DA MÃO-DE-OBRA, EM CONTRADIÇÃO COM O SISTEMA CONSTITUCIONAL DE 
REGRAS DE PROTEÇÃO AO EMPREGO. 



 
 
 
 

   CONAMAT 2018: Enunciados 
Comissão 3 

Ordem 34 

Titulo: TERCEIRIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

TERCERIZAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO. INAPLICAB ILIDADE. 
NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. A LEI N. 6.019/74, 
ALTERADA PELA LEI N. 13.467/2017, NO QUE TANGE À 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TERCEIROS, NAO SE APLICA À 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA, EM 
RAZÃO DO DISPOSTO NO ART. 37, CAPUT E INCISOS I E II 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



 
 
 
 

   JORNADA 2018: Enunciados 
Comissão 6 Enunciado 6 (Aglutinado): 
TERCEIRIZAÇÃO: ABRANGÊNCIA 

A LEI 13.467/2017, AO ALTERAR A LEI 6.019/74, 
TANTO NO TEMA DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 
QUANTO DA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, NÃO 
SERVE COMO MARCO  REGULATÓRIO PARA A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA, 
EM RAZÃO DO DISPOSTO NO ART. 37, CAPUT,  E 
INCS. II E IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



 
 
 
 

   JORNADA 2018: Enunciados 
Comissão 6 Enunciado 7 (Aglutinado): TERCEIRIZAÇÃO: 
ISONOMIA SALARIAL 

OS EMPREGADOS DAS EMPRESAS TERCEIRIZADAS TÊM DIREITO DE 
RECEBER O MESMO SALÁRIO DOS EMPREGADOS DAS 
TOMADORAS DE SERVIÇOS EM MESMAS ATIVIDADES, BEM COMO 
USUFRUIR DE IGUAIS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E ATENDIMENTO 
AMBULATORIAL. VIOLA OS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA 
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ARTIGOS 1º, III E 5º, CAPUT, DA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA) O DISPOSTO NOS §§ 1° E 2° DO 
ARTIGO 4°-C DA LEI 6.019/74, AO INDICAREM COMO MERA 
FACULDADE O CUMPRIMENTO, PELO EMPREGADOR, DESSES 
DEVERES CONSTITUCIONAIS. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 1°, III, 3°, I, 
5°, "CAPUT" E 7°, XXXII DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 



 
 
 
 

   JORNADA 2018: Enunciados 
Comissão 6 Enunciado 8 (Aglutinado): TERCEIRIZAÇÃO: LIMITES DE 
LEGALIDADE 

A VALIDADE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVISTO NO 
ARTIGO 4º-A DA LEI 6.019/1974 SUJEITA-SE AO CUMPRIMENTO DOS 
SEGUINTES REQUISITOS: I - EFETIVA TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO DE 
ATIVIDADES A UMA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS, COMO OBJETO 
CONTRATUAL; II - EXECUÇÃO AUTÔNOMA DA ATIVIDADE PELA EMPRESA 
PRESTADORA, NOS LIMITES DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO; III 
- CAPACIDADE ECONÔMICA DA EMPRESA PRESTADORA, COMPATÍVEL 
COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO. A AUSÊNCIA DE QUALQUER DESSES 
REQUISITOS CONFIGURA INTERMEDIAÇÃO ILÍCITA DE MÃO DE OBRA (ART. 
9º DA CLT) E ACARRETA O RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO 
ENTRE OS TRABALHADORES INTERMEDIADOS E A EMPRESA TOMADORA 
DO SERVIÇO. 



 
 
 
 

   JORNADA 2018: Enunciados 

Comissão 6 Enunciado 9 (Aglutinado): TERCEIRIZAÇÃO: CAPACIDADE ECONÔMICA 

A CAPACIDADE ECONÔMICA DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS, COMPATÍVEL 
COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO, NOS TERMOS DO ART. 4º-A DA LEI 6.019/1974, 
DEVE SER AFERIDA PELA CONTRATANTE NO ATO DA CONTRATAÇÃO E NO CURSO 
DO CONTRATO, E NÃO SE RESTRINGE À OBSERVÂNCIA DO CAPITAL SOCIAL 
MÍNIMO EXIGIDO PELO ART. 4º-B, INCISO III, QUE É REQUISITO DE 
FUNCIONAMENTO E QUE DEVE ESTAR INTEGRALIZADO. CONSISTE, MAIS, NA 
SITUAÇÃO ECONÔMICA POSITIVA PARA CUMPRIR TODOS OS COMPROMISSOS 
DECORRENTES DA ATIVIDADE CONTRATADA, PRESSUPONDO: (A) PACTUAÇÃO DE 
PREÇO DO SERVIÇO COMPATÍVEL COM OS CUSTOS OPERACIONAIS (COMERCIAIS, 
TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, TRIBUTÁRIOS ETC.); E (B) INEXISTÊNCIA DE 
PASSIVO COMERCIAL, TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIO E/OU FISCAL, DECORRENTE 
DE OUTRO(S) CONTRATO(S), QUE CONSTITUA RISCO AO ADIMPLEMENTO 
CONTRATUAL. 



 
 
 
 

   JORNADA 2018: Enunciados 

Comissão 6 Enunciado 10 (Aglutinado): TERCEIRIZAÇÃO: 
PERDA DA CAPACIDADE ECONÔMICA SUPERVENIENTE 

A PERDA DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA EMPRESA 
PRESTADORA INVALIDA O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS E CARACTERIZA VÍNCULO DE EMPREGO ENTRE OS 
TRABALHADORES INTERMEDIADOS E A EMPRESA 
CONTRATANTE, CASO A CONTRATANTE NÃO ADOTE POSTURAS 
PARA PRESERVAR O ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. 



 
 
 
 

   JORNADA 2018: Enunciados 
Comissão 6 Enunciado 11 (Aglutinado): TERCEIRIZAÇÃO: ATIVIDADE- 
FIM 

O CAPUT E PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 4º-A DA LEI 6.019/1974 (QUE 
AUTORIZAM A TRANSFERÊNCIA DE QUAISQUER ATIVIDADES 
EMPRESARIAIS, INCLUSIVE A ATIVIDADE PRINCIPAL DA TOMADORA, 
PARA EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS), SÃO INCOMPATÍVEIS 
COM O ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO (ART. 7º, I, CR E ARTS. 
3º E 9º, CLT), POIS IMPLICAM VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO VALOR SOCIAL DO TRABALHO 
(ARTS. 1º, IV; 5º, § 2º; 6º; 170 E 193, TODOS DA CR E CONSTITUIÇÃO 
DA OIT). PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 3º DA CLT, FORMA-SE 
VÍNCULO DE EMPREGO DIRETO COM A EMPRESA TOMADORA DE 
SERVIÇOS 



 
 
 
 

   JORNADA 2018: Enunciados 
Comissão 6 Enunciado 12 (Aglutinado): TERCEIRIZAÇÃO: REPRESENTAÇÃO 
SINDICAL DOS TERCEIRIZADOS 

PRESUME-SE COMO SENDO DA MESMA CATEGORIA, E REPRESENTADOS 
PELO MESMO SINDICATO PROFISSIONAL, TODOS OS TRABALHADORES 
TERCEIRIZADOS E AQUELES DIRETAMENTE CONTRATADOS PELA 
TOMADORA QUE REALIZEM SERVIÇOS RELACIONADOS À SUA ATIVIDADE 
PRINCIPAL. INTELIGÊNCIA QUE SE EXTRAI DO INTERESSE INTEGRADO E DA 
ATUAÇÃO CONJUNTA DA EMPRESA CONTRATADA E CONTRATANTE, 
PREVISTOS NO § 3º DO ARTIGO 2º DA CLT, COMBINADO COM O CONCEITO 
DE CATEGORIA PROFISSIONAL DECORRENTE DO TRABALHO EM COMUM 
EM ATIVIDADES ECONÔMICAS SIMILARES OU CONEXAS DO ARTIGO 511, § 
2º, DA CLT, E COM A ATIVIDADE PREPONDERANTE CONCEITUADA NO § 2º 
DO ARTIGO 581 DA CLT. 
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 INTERESSE INTEGRADO + EFETIVA COMUNHÃO (conceito de grupo 
economico) – terceirização atividade fim

Art. 511.CLT É lícita a associação para fins de estudo, defesa e 
coordenação dos seus interesses econômicos ou profissionais de 
todos os que, como empregadores, empregados, agentes ou 
trabalhadores autônomos ou profissionais liberais exerçam, 
respectivamente, a mesma atividade ou profissão ou atividades ou 
profissões similares ou conexas. 

§ 1º A solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem 
atividades idênticas, similares ou conexas, constitue o vínculo social 
básico que se denomina categoria econômica 
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Comissão 6 Enunciado 13 (Aglutinado): TERCEIRIZAÇÃO: MEIO AMBIENTE 
DO TRABALHO 

A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONTRATANTE QUANTO À 
ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE 
RISCOS AMBIENTAIS, DE ACORDO COM O DISPOSTO NA NORMA 
REGULAMENTADORA 9 (NR-9), INDEPENDE DA QUALIDADE DO VÍNCULO 
DE TRABALHO DOS OBREIROS, DECORRENDO DA SIMPLES PRESENÇA DE 
TRABALHADORES NO LOCAL, VISTO QUE O MEIO AMBIENTE E AS 
QUESTÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO ENGLOBAM TODOS OS 
TRABALHADORES CUJAS ATIVIDADES LABORAIS SEJAM PRESTADAS EM 
FAVOR DO MESMO TOMADOR, DE FORMA ISONÔMICA, SEM QUALQUER 
DISTINÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DO VÍNCULO LABORAL 
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“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA - DESCABIMENTO. 
ACIDENTE DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDUTA OMISSIVA 
CULPOSA DO DONO DA OBRA CONFIGURADA. Conhecendo a recorrente, 
como proprietária do estabelecimento, o local das obras, bem como os 
riscos presentes no ambiente de trabalho e não proporcionando medidas 
preventivas eficazes, condizentes com a situação, ainda que restritas ao 
fornecimento de informações acerca da existência de instalações elétricas 
em prédio em demolição, pratica ato ilícito, incorrendo em conduta 
omissiva culposa, e, por conseguinte na obrigação de indenizar os danos 
causados ao trabalhador. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 

( AIRR - 298-41.2010.5.04.0701 , Relator Ministro: Alberto Luiz Bresciani de 
Fontan Pereira, Data de Julgamento: 08/05/2013, 3ª Turma, Data de 
Publicação: 17/05/2013) 
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RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. DONO DA OBRA. ACIDENTE DO 
TRABALHO. DANOS MORAIS. CULPA NA OCORRÊNCIA DO EVENTO. 
INAPLICABILIDADE DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL N.º 191 DA SBDI-I 
DESTA CORTE SUPERIOR. 1. (...) 2. Não é lógico invocar o entendimento 
sedimentado na Orientação Jurisprudencial n.º 191 da SBDI-I, se a 
controvérsia diz respeito à responsabilização civil do dono da obra por 
acidente de trabalho ocorrido durante o cumprimento do contrato de 
empreitada e se evidencia que, assim como o empreiteiro, não adotou as 
precauções necessárias à proteção do obreiro, ainda que sabedor e 
consciente dos riscos aos quais esse trabalhador encontrava-se exposto. 3. 
Agravo de instrumento não provido.( AIRR - 183-37.2010.5.04.0372 , 
Relator Ministro: Lelio Bentes Corrêa, Data de Julgamento: 20/03/2013, 1ª 
Turma, Data de Publicação: 26/03/2013) 
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Comissão 6 Enunciado 12: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REQUISITO DE 
VALIDADE: AUTONOMIA NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REQUISITO DE VALIDADE: AUTONOMIA NA 
EXECUÇÃO DA ATIVIDADE. NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE QUE TRATA O 
ART. 4º-A, CAPUT, DA LEI 6.019/1974, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017, A 
EXECUÇÃO AUTÔNOMA DA ATIVIDADE POR EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO 
PRESSUPÕE: (A) QUE A EMPRESA PRESTADORA CONTRATE E REMUNERE OS 
EMPREGADOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DA ATIVIDADE, EXERCENDO COM 
EXCLUSIVIDADE A DIREÇÃO DE SEU TRABALHO (ART. 4º-A, § 1º); E (B) QUE A EMPRESA 
CONTRATANTE SE ABSTENHA DE UTILIZAR A MÃO DE OBRA CONTRATADA PELA 
PRESTADORA DE SERVIÇO PARA FINALIDADE DISTINTA DA PREVISTA NO CONTRATO 
(ART. 5º-A, § 1º). A PRESENÇA DE SUBORDINAÇÃO PESSOAL OU ESTRUTURAL DE 
TRABALHADOR INTERMEDIADO EM RELAÇÃO À EMPRESA CONTRATANTE 
DESCARACTERIZA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, ENSEJANDO RECONHECIMENTO DE 
VÍNCULO DE EMPREGO COM O TOMADOR DOS SERVIÇOS (ART. 9º DA CLT). 

 
 



 
 
 
 

   JORNADA 2018: Enunciados 

Comissão 6 Enunciado 13: EMPRESA INDIVIDUAL. 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À TOMADORA PELO 
TITULAR. VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA INDIVIDUAL 
CONTRATADA DEVE SER REALIZADA POR SEUS 
EMPREGADOS. QUANDO SEU TITULAR REALIZA 
PESSOALMENTE AS ATIVIDADES PARA A EMPRESA 
TOMADORA, FORMA-SE O VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
ENTRE TITULAR E TOMADORA. 
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Comissão 6 Enunciado 14: TERCEIRIZAÇÃO. 
INADIMPLEMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS. 
RECONHECIMENTO DIRETO DO VÍNCULO COM A 
CONTRATANTE 

O INADIMPLEMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS POR PARTE 
DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS REVELA SUA 
INCAPACIDADE ECONÔMICA PARA A EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS (ART. 4º-A DA LEI 6.019/74) E AUTORIZA O 
CONSEQUENTE RECONHECIMENTO DO VÍNCULO 
DIRETAMENTE COM A CONTRATANTE 
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