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RESUMO 

 

Analisa-se a responsabilidade da Administração Pública pelo pagamento dos encargos 

trabalhistas das organizações sociais, no contrato de gestão. Para realizar o estudo, são 

explicitados os institutos do contrato de gestão e da terceirização, apontando as suas 

semelhanças e divergências, com a visão doutrinária e jurisprudencial acerca do tema. Assim, 

será analisada a responsabilidade contratual do Estado, diante da Lei nº 8.666/93 e da Súmula 

nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho, que serão confrontadas a fim de encontrar a solução 

a respeito do tema. Outrossim, serão demonstrados os entendimentos do Supremo Tribunal 

Federal e do Tribunal Superior do Trabalho acerca da responsabilidade da Administração 

Pública nestes casos, diante dos princípios da legalidade, da impessoalidade, e das exigências 

constitucionais do concurso público e da licitação. Desta forma, o trabalho realiza uma 

reflexão com o fim de aferir a existência de responsabilidade da Administração Pública pelos 

encargos trabalhistas devidos pela organização social que possua contrato de gestão, tendo 

como metodologia as pesquisas bibliográfica, com a aferição dos posicionamentos da doutrina 

abalizada sobre o tema, e jurisprudencial, com a análise dos entendimentos do Tribunal 

Superior do Trabalho e do Supremo Tribunal Federal. 

 

Palavras-chave: Administração Pública. Terceirização. Responsabilidade dos empregadores. 



 

ABSTRACT 

 

The public administration‟s responsibility for labor charges of social organizations, on 

management agreement is analyzed. To perform the study, it will be explained the institutes of 

management agreement and outsourcing, pointing its similarities and differences, with the 

doctrinal and case law visions about the subject. Therefore, it will be analyzed state‟s 

contractual liability, face to Law 8.666/93 and Precedent 331 of Superior Labor Court that 

will be confronted to find the solution for the problem. It will be also demonstrated  Supreme 

Court‟s and Superior Labor Court‟s visions about public administration‟s responsibility on 

these cases, face to principle of legality, impersonality and constitutional‟s requirements of 

public tender and open bidding. So the work does a reflection with the purpose to find the 

existence of public administration‟s liability for labor charges owed by social organization 

that has management agreement, by doctrine‟s understandings about the subject and with case 

law‟s analysis of Supreme Labor Court and Supreme Court as methodology. 

 

Keywords: Public Administration. Outsourcing. Employer liability. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

As organizações sociais são entidades privadas, sem fins lucrativos, que recebem 

a qualificação do Poder Público para prestar, ao lado deste, atividades de ensino, pesquisa 

científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e 

saúde, ou seja, serviços de interesse público, com o fomento do Estado. 

Foram criadas para atuar ao lado do Estado, prestando estes serviços, em 

atendimento aos princípios da Administração Pública gerencial, na qual o Poder Público 

concentra-se na função de controle de resultados, enquanto transfere à iniciativa privada a 

prestação dos serviços de interesse social ou utilidade pública. 

Tais serviços podem ser prestados pela iniciativa privada, de forma autônoma ao 

Poder Público. Todavia, este celebra um contrato de gestão com certas entidades, após 

qualificá-las como organizações sociais, para que prestem os serviços com o fomento do 

Estado. 

Como estas entidades precisam contratar empregados para que as atividades sejam 

realizadas, discute-se acerca da responsabilidade da Administração Pública pelo pagamento 

dos encargos trabalhistas dos empregados contratados, pois frequentemente as organizações 

sociais não pagam os direitos dos trabalhadores, gerando a estes a única alternativa de, pela 

via judicial, buscar o adimplemento de seus pagamentos e ensejar o enfrentamento do tema. 

Em uma análise comparativa à terceirização na Administração Pública, na qual o 

Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior do Trabalho já entenderam pela 

responsabilidade subsidiária da Administração Pública no pagamento dos direitos trabalhistas 

dos empregados, busca-se a solução para os casos de contratos de gestão firmados com as 

organizações sociais. 

De fato, a terceirização na Administração Pública se caracteriza como uma 

relação trilateral, na qual uma empresa prestadora de serviços fornece à Administração 

Pública trabalhadores, sem vínculo empregatício e, da mesma forma, sem concurso público, 

para que estes prestem serviços para o ente público. 

Assim, procura-se, entre as peculiaridades dos institutos da terceirização e do 

contrato de gestão, uni-los ou diferenciá-los, com o intuito de analisar a responsabilidade da 

Administração Pública pelos direitos trabalhistas dos empregados contratados pela 

organização social. 

Neste ínterim, há a divergência entre o art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93, o qual 

preleciona que a Administração Pública não possui responsabilidade pelo inadimplemento dos 
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encargos trabalhistas dos empregados da contratada, e a Súmula nº 331 do TST, que afirma a 

responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos encargos trabalhistas decorrentes 

da terceirização. 

Destaca-se que, inicialmente, nenhum dos dispositivos se refere expressamente 

aos contratos de gestão, de forma que o primeiro trata de contratos administrativos, já o 

segundo trata da terceirização de mão de obra. Em razão dessa controvérsia, bem como pela 

frequência que o tema é enfrentado pelos tribunais trabalhistas, ainda sem posicionamento 

uníssono, torna-se necessária a pesquisa, para que possa ser esclarecida a responsabilidade da 

Administração Pública em tais casos.  

No segundo capítulo, foi explicitado o conceito, regime jurídico, histórico e 

peculiaridades das organizações sociais, bem como do instituto do contrato de gestão e da 

controvérsia acerca da constitucionalidade da Lei nº 9.637/98. 

No terceiro capítulo, tratou-se acerca do instituto da terceirização, seu regramento 

jurídico, as hipóteses de terceirizações lícitas e ilícitas, sua relação dentro da Administração e 

a responsabilidade da Administração Pública pelo pagamento de encargos trabalhistas na 

terceirização, por meio da análise da Súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho, em seu 

confronto com o art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93, julgado pela Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 16. 

Por fim, no quarto capítulo, foi analisada a relação entre organizações sociais e 

serviços públicos, bem como aferida a existência de responsabilidade da Administração 

Pública pelo pagamento de encargos trabalhistas decorrentes de contratos de gestão com as 

organizações sociais, por meio da análise da evolução jurisprudencial do Tribunal Superior do 

Trabalho sobre o tema. 

Ademais, neste trabalho, foi utilizada a metodologia de pesquisa documental, por 

meio da análise de textos legais, doutrina e jurisprudência sobre o tema. Desta feita, foi 

realizada uma análise qualitativa. 
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2 ORGANIZAÇÕES SOCIAIS: HISTÓRICO, REGIME JURÍDICO E 

PECULIARIDADES 

 

A expressão “terceiro setor” foi criada para dar continuidade à classificação que 

estabelece o primeiro setor como o Estado e o segundo setor como o mercado. Neste sentido, 

o terceiro setor refere-se a entidades sem fins lucrativos, de iniciativa privada, criadas para 

prestar atividades de interesse público. Receberá a ajuda do Estado, por meio de fomento, 

caso cumpra os requisitos necessários estipulados por lei. Enquadram-se como entidades do 

terceiro setor os serviços sociais autônomos, as entidades de utilidade pública, as 

organizações da sociedade civil de interesse público e as organizações sociais. 

 

2.1 Histórico 

. 

Como uma das entidades integrantes do terceiro setor, as organizações sociais 

foram criadas pela Lei nº 9.637/98, no contexto da reforma da Administração Pública 

idealizada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, com a adoção do modelo gerencial, 

que visa a diminuir o papel do Estado de produtor de bens e prestador de serviços públicos, 

para se concentrar nas funções de regulação do setor privado e de controle de resultados. 

As organizações sociais já haviam sido tratadas pelo Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado, feito pelo Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado 

– MARE e aprovado pela Câmara da Reforma do Estado em 1995
1
, para o qual a 

Administração Pública gerencial seria “(...) baseada em conceitos atuais de administração e 

eficiência, voltada para o controle de resultados e descentralizada para poder chegar ao 

cidadão (...)”.
2
 

O marco constitucional da Administração Pública gerencial é a inclusão do 

princípio da eficiência no rol do art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988, por meio da 

Emenda Constitucional nº 19/1998. Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro3: 

 

O princípio da eficiência apresenta, na realidade, dois aspectos: pode ser 

considerado em relação ao modo de atuação do agente público do qual se espera o 

melhor desempenho possível de suas atribuições, para lograr os melhores resultados; 

e em relação ao modo de organizar, estruturar, disciplinar a Administração Pública, 

                                                 
1
 BRASIL. Câmara de Reforma do Estado. Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Brasília, 1995. 

Disponível em: <http://www.bresserpereira.org.br/Documents/MARE/PlanoDiretor/planodiretor.pdf>. Acesso 

em: 29 ago. 2015. 
2
 BRASIL, 1995. Idem. 

3
 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 24ª Ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 84. 
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também com o mesmo objetivo de alcançar os melhores resultados na prestação do 

serviço público. 

 

Entretanto, esta não é a única interpretação dada a este princípio. Celso Antônio 

Bandeira de Mello considera que o princípio da eficiência é mais uma versão do princípio da 

boa administração e deve ser sempre tratado juntamente com o princípio da legalidade, para 

que não existam postergações do dever administrativo. Desta forma, o Estado não precisa se 

afastar da execução da administração para que alcance melhores resultados, mas deve exercer 

suas atividades de forma que atenda aos fins perquiridos, com os meios mais adequados para 

tanto.
4
 

Neste sentido, Juarez Freitas defende a ideia de um direito fundamental à boa 

administração que, em seus termos, significa “(...) o direito à administração pública eficiente e 

eficaz, proporcional cumpridora de seus deveres, com transparência, motivação, 

imparcialidade e respeito à moralidade, à participação social e à plena responsabilidade por 

suas condutas omissivas e comissivas”.
5
 

No Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado foi prevista a criação do 

Programa Nacional de Publicização, o qual estabelece “(...) a transformação dos serviços não-

exclusivos estatais em organizações sociais (...)”
6
, também previsto na Lei nº 9.637/98, em 

seu art. 20, com o objetivo de disciplinar os critérios e diretrizes das organizações sociais 

como entes participantes da reforma do aparelho do Estado, que passa da visão burocrática 

para o modelo gerencial. Neste sentido, Maria Sylvia Zanella Di Pietro explana7: 

 

Para o setor de serviços não exclusivos, é previsto: o programa de publicização, 

transformando as atuais autarquias e fundações públicas em organizações sociais 

(entidades públicas não estatais), as quais, mediante contratos de gestão com o poder 

público, receberão dotações orçamentárias; tais entidades serão controladas pela 

própria sociedade; serão financiadas pelo Estado, mas com a participação 

minoritária da própria sociedade, mediante compra de serviços e doações. O 

objetivo expresso é o de aumentar a eficiência e a qualidade dos serviços, atendendo 

melhor o cidadão-cliente a um custo menor. 

 

                                                 
4
 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 27ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2010.  

p. 122. 
5
 FREITAS, Juarez. Discricionariedade Administrativa e o Direito Fundamental à Boa Administração 

Pública. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 20. 
6
 BRASIL, 1995. p. 60.  

7
 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública: Concessão, Permissão, Franquia, 

Terceirização e outras formas. 4ª Ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 45-46. 
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Desta forma, tem-se a possibilidade de que serviços até então prestados por 

autarquias e fundações públicas sejam absorvidos pelas organizações sociais. Entretanto, na 

visão da autora, não seria a forma mais correta8: 

 

Embora o Plano Diretor fale em publicização e a própria Lei nº 9.637/98, logo na 

ementa, fale em Programa Nacional de Publicização para definir a forma como se 

substituirá uma entidade pública por uma entidade particular qualificada como 

organização social, não há qualquer dúvida quanto a tratar-se de um dos muitos 

instrumentos de privatização de que o Governo vem se utilizando para diminuir o 

tamanho do aparelhamento da Administração Pública. A atividade que era prestada 

pelo Poder Público, no regime jurídico publicístico, passa a ser prestada por entidade 

privada, no regime jurídico de direito privado, parcialmente derrogado por normas 

publicísticas; a entidade pública é substituída por uma entidade privada. 

 

Já na apreciação de Hely Lopes Meirelles, “trata-se de uma nova parceria, com a 

valorização do chamado terceiro setor, ou seja, serviços de interesse público, mas que não 

necessitam ser prestados pelos órgãos e entidades governamentais”.
9
 

 

2.2 Regime jurídico 

 

Com a Lei nº 9.637/98, surgem as organizações sociais, entidades de direito 

privado sem fins lucrativos, qualificadas pelo Poder Público, que prestam serviços de ensino, 

pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, 

cultura e saúde.
10

 Estas entidades podem ser criadas sob a forma de fundações ou associações 

civis. Na definição de José dos Santos Carvalho Filho, as organizações sociais “não integram 

o sistema formal da Administração Pública; assumem, entretanto, a  qualidade de entidades 

parceiras do Poder Público, visando à execução de determinadas tarefas de interesse 

público”.
11

 

A qualificação de organização social é dada de forma discricionária pela 

aprovação do Ministro do órgão supervisor ou regulador da área da atividade da entidade e do 

Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão
12

, depois de comprovados os requisitos de 

registro do ato constitutivo; que seus objetivos específicos estão relacionados às atividades 

                                                 
8
 DI PIETRO, 2011. p. 512-513. 

9
 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Moderno. 27ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 361. 

10
 Lei nº 9.637/98. Art. 1º - O Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de 

direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao 

desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, atendidos os 

requisitos previstos nesta Lei. 
11

 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 27ª Ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 

363. 
12

 MELLO, 2010. p. 237. 



 

15 

referidas na Lei; a finalidade não lucrativa; a existência de órgãos de deliberação superior, 

com representantes do Poder Público e da comunidade, e de direção, bem como conselho de 

administração e diretoria, haver previsão no ato constitutivo de composição e atribuições da 

diretoria; a publicação anual de seus relatórios financeiros e de execução do contrato de 

gestão no Diário Oficial da União; se for associação civil, a aceitação de novos associados; 

proibição de distribuição de bens ou parcela do patrimônio líquido em qualquer hipótese e 

previsão, no ato constitutivo, de incorporação integral do patrimônio, dos legados ou das 

doações que lhe foram destinados, assim como dos excedentes financeiros, em caso de 

extinção ou desqualificação, ao patrimônio de outra organização social qualificada no âmbito 

da União, da mesma área de atuação, ou ao patrimônio da União, dos Estados, do Distrito 

Federal ou dos Municípios.
13

 Nos termos de Paulo Eduardo Garrido Modesto14: 

 

A todo rigor, portanto, nenhuma entidade é constituída como organização social. Ser 

organização social não se pode traduzir em uma qualidade inata, mas em uma 

qualidade adquirida, resultado de um ato formal de reconhecimento do Poder 

Público, facultativo e eventual, semelhante à qualificação deferida às instituições 

privadas sem fins lucrativos quando recebem o título de utilidade pública. 

 

As organizações sociais podem perder a sua qualificação caso não cumpram os 

requisitos estabelecidos no contrato de gestão que firmaram com a Administração, de forma 

que tornarão a ser apenas fundações ou associações, com a revogação dos privilégios da Lei 

nº 9.637/98. Tal desqualificação só poderá ocorrer mediante processo administrativo, com a 

garantia de ampla defesa, e importará na reversão de bens e valores entregues à organização 

social, assim como demais sanções cabíveis.
15

 Seus dirigentes responderão solidariamente 

pelos prejuízos causados. 

Na visão de Diógenes Gasparini, no caso de desqualificação da organização 

social, esta, em regra, não fará jus à indenização por parte da Administração Pública, por ser 

organização sem fins lucrativos e por se tratar de parceria.
16

 

 

2.3 Contrato de gestão 

 

                                                 
13

 Lei nº 9.637/98. Art. 2º. 
14

 MODESTO, Paulo Eduardo Garrido. Reforma administrativa e marco legal das organizações sociais no Brasil: 

as dúvidas dos juristas sobre o modelo das organizações sociais. Revista do Serviço Público. Brasília: ENAP, 

mai-ago 1997. p. 32. 
15

 Lei nº 9.637/98. Art. 16. 
16

 GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 8ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 390. 
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As entidades qualificadas como organizações sociais celebrarão contrato de gestão 

com o Poder Público, pelo qual poderão executar as atividades de ensino, pesquisa científica, 

desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e saúde com 

o fomento da Administração Pública, mediante a destinação de recursos orçamentários, bens 

públicos necessários à realização das atividades e cessão especial de servidores públicos. 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro conceitua serviço público como “toda atividade 

material que a lei atribui ao Estado para que a exerça diretamente ou por meio de seus 

delegados, com o objetivo de satisfazer concretamente às necessidades coletivas, sob regime 

jurídico total ou parcialmente público”.
17

 

Celso Antônio Bandeira de Mello classifica o serviço público18: 

 

Com efeito, cumpre distinguir, de um lado, os serviços públicos privativos do 

Estado – que são os referidos no art. 21, XI e XII, bem como quaisquer outros cujo 

exercício suponha necessariamente a prática de atos de império, os quais devem ser 

prestados pela União, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão 

– e, de outro lado, os serviços públicos não-privativos do Estado. 

 

Nesta última categoria ingressam os serviços que o Estado deve desempenhar, 

imprimindo-lhes regime de Direito Público, sem, entretanto, proscrever a livre 

iniciativa do ramo de atividades em que se inserem. 

 

Aos particulares é lícito desempenhá-los, independentemente de concessão. 

 

De acordo com a Constituição, são quatro estas espécies de serviços sobre os quais o 

Estado não detém titularidade exclusiva, ao contrário do que ocorre com os demais 

serviços públicos nela previstos. A saber: serviços de saúde, de educação, de 

previdência social e de assistência social. 

 

Desta forma, os serviços prestados pelas organizações sociais se enquadram na 

última das categorias explanadas pelo autor. Quando estes serviços são prestados diretamente 

pelo Estado, se encaixam como serviço público, entretanto, quando são prestados pelas 

organizações sociais em cumprimento do contrato de gestão, são serviços de interesse público 

realizados sob o regime de direito privado. 

Estes serviços não são exclusivos de Estado, mas sim de interesse social ou de 

utilidade pública, podendo ser prestados diretamente por este ou pela iniciativa privada, sem a 

necessidade de concessão ou permissão, com a exploração de lucro ou, ainda, pelas entidades 

sem fins lucrativos. Desta feita, a atividade realizada pela organização social não é transferida 

por meio de delegação, tratando-se de atividade privada de interesse público realizada com o 

fomento do Estado, na hipótese de ser celebrado contrato de gestão. 

                                                 
17

 DI PIETRO, 2011. p. 103. 
18

 MELLO, 2010. p. 688. 
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Ainda no escólio de Celso Antônio Bandeira de Mello19: 
 

 

As “organizações sociais” e as “organizações da sociedade civil de interesse 

público”, ressalte-se, não são pessoas da Administração indireta, pois, como além se 

esclarece, são organizações particulares alheias à estrutura governamental, mas com 

as quais o Poder Público (que as concebeu normativamente) se dispõe a manter 

“parcerias” – para usar uma expressão em voga – com a finalidade de desenvolver 

atividades valiosas para a coletividade e que são livres à atuação da iniciativa 

privada, conquanto algumas delas, quando exercidas pelo Estado, se constituam em 

serviços públicos.  

 

Para Odete Medauar, “(...) o poder público deixará de ser executor direto de 

atividades ou serviços naquelas áreas, para ser incentivador, fornecedor de recursos e fiscal da 

execução”.
20

 

O contrato de gestão determinará os deveres e responsabilidades do Poder Público 

e da organização social, assim como o programa de trabalho, as metas e os prazos de 

execução, os critérios de avaliação de desempenho e os limites e critérios para despesas com 

remuneração e vantagens de qualquer natureza para os empregados e dirigentes das 

organizações sociais.
21

 

Apesar da nomenclatura “contrato de gestão”, o que se caracteriza entre o ente 

público e a organização social mais se coaduna com o conceito de convênio, pois ambas as 

entidades possuem o interesse convergente de que sejam prestados os serviços públicos de 

interesse social ou de utilidade pública definidos no art. 1º da Lei nº 9.637/98. Nesta senda, 

José dos Santos Carvalho Filho conceitua convênios administrativos como “os ajustes 

firmados por pessoas administrativas entre si, ou entre estas e entidades particulares, com 

vistas a ser alcançado determinado objetivo de interesse público”.
22

 

Os contratos de gestão devem, ainda, observar os princípios da Administração 

Pública insculpidos no art. 37, caput, da Constituição Federal, quais sejam os da legalidade, 

da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, não podendo, portanto, o 

contrato de gestão ser utilizado para fins que não o interesse público. 

O contrato de gestão celebrado com a organização social difere daquele firmado 

com entidades da Administração indireta, previsto no art. 37, §8º, da Constituição de 1988
23

, 

                                                 
19

 MELLO, 2010. p. 223. 
20

 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 8ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 114. 
21

 Lei nº 9.637/98. Art. 6º. 
22

 CARVALHO FILHO, 2014. p. 225. 
23

 CF/1988. Art. 37 – (...) 

§8º - A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta 

poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por 

objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre: 

I – o prazo de duração do contrato; 



 

18 

na medida em que, quando celebrado com entidades da Administração indireta, terá ampliada 

a sua autonomia, mas quando firmado com organizações sociais, terá a sua autonomia 

restringida, pois deverão respeitar as exigências presentes no contrato de gestão.
24

 

As organizações sociais que recebem recursos públicos em decorrência do 

contrato de gestão devem ser fiscalizadas pelo Congresso Nacional e pelo Tribunal de Contas, 

na realização de seu controle externo. Nestes termos, preleciona o art. 70, caput, e parágrafo 

único da Constituição Federal: 

 

Art. 70 – A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 

das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, 

economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo 

Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno 

de cada poder. 

 

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e 

valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma 

obrigações de natureza pecuniária. 

  

Assim, assinala o art. 9º da Lei nº 9.637/98: 

 
Art. 9º - Os responsáveis pela fiscalização da execução do contrato de gestão, ao 

tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de 

recursos ou bens de origem pública por organização social, dela darão ciência ao 

Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. 

 

Desta feita, a Administração Pública deve fiscalizar o cumprimento da execução 

do contrato de gestão periodicamente, pela comparação entre as metas propostas e os 

resultados alcançados, bem como mediante prestação de contas referente a cada exercício 

financeiro. 

 

2.4 Dispensa de licitação 

 

A licitação para contratos com a Administração Pública está disposta no art. 37, 

XXI, da Constituição Federal: 

 

Art. 37 - (...) 

 

XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras 

e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 

igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 

                                                                                                                                                         
II – os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes; 

III – a remuneração do pessoal. 
24

 DI PIETRO, 2002. p. 214. 
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obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da 

lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 

 

A licitação pública também está disposta na Lei nº 8.666/93. O seu art. 24, XXIV, 

inserido pela Lei nº 9.648/98, aduz que será dispensável a licitação para contratos de 

prestação de serviços com as organizações sociais, para atividades contempladas no contrato 

de gestão.
25

 Assim, não é necessária licitação para celebrar contratos administrativos para a 

prestação de serviços de ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e 

preservação do meio ambiente, cultura e saúde, com organizações sociais, conforme o 

disposto no contrato de gestão. Para Celso Antônio Bandeira de Mello26: 

 
Enquanto para travar com o Poder Público relações contratuais singelas (como um 

contrato de prestação de serviços ou de execução de obras) o pretendente é obrigado 

a minuciosas demonstrações de aptidão, inversamente, não se faz exigência de 

capital mínimo nem demonstração de qualquer suficiência técnica para que um 

interessado receba bens públicos, móveis ou imóveis, verbas públicas e servidores 

públicos custeados pelo Estado, considerando-se bastante para a realização de tal 

operação a simples aquiescência de dois Ministros de Estado ou, conforme o caso, 

de um Ministro e de um supervisor da área correspondente à atividade exercida pela 

pessoa postulante ao qualificativo de „organização social‟. Trata-se, pois, da outorga 

de uma discricionariedade literalmente inconcebível, até mesmo escandalosa, por 

sua desmedida amplitude, e que permitirá favorecimentos de toda espécie. 

 

Segundo Luis Carlos Cancellier de Olivo, “(...) na dispensa de licitação ora 

enfocada, além da peculiaridade do sujeito – Organização Social –, é importante a natureza do 

objetivo, qual seja a realização daquelas atividades-fim por elas perseguidas”.
27

 

Além de o Poder Público ter a prerrogativa de contratar as organizações sociais 

mediante dispensa de licitação, esta também não é necessária para que a organização social, 

que celebrou contrato de gestão, compre material e contrate pessoal para o exercício de sua 

atividade. Assim, o serviço de interesse público prestado com recursos do Estado será 

realizado por entidade privada, com contratos feitos livremente e pessoal selecionado sem 

necessidade de concurso público.  

Pela possibilidade de dispensa de licitação concedida às organizações sociais, sem 

a necessidade de cumprimento de requisitos para a celebração de contratos com o Poder 

Público, e pela discricionariedade na escolha das entidades que recebem o título de 

organização social e, por conseguinte, celebram contrato de gestão com o Estado, conclui-se 

                                                 
25

 Lei nº 8.666/93. Art. 24 – É dispensável a licitação: 

(...) 

XXIV – para a celebração de contratos de prestação de serviços com as organizações sociais, qualificadas no 

âmbito das respectivas esferas de governo, para atividades contempladas no contrato de gestão. 
26

 MELLO, 2010. p. 340. 
27

 OLIVO, Luis Carlos Cancellier. As Organizações Sociais e o novo espaço público. Tubarão, 

FEPESE/Editorial Studium, 2005. p. 72-73. 
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pela inconstitucionalidade das organizações sociais, na medida em que as prerrogativas dadas 

a este instituto ferem os princípios constitucionais da Administração Pública. Entretanto, 

como será visto adiante, o Supremo Tribunal Federal, dando interpretação conforme a 

Constituição, declarou a constitucionalidade das organizações sociais, da sua Lei nº 9.637/98 

e do art. 24, XXIV, da Lei nº 8.666/93. 

 

2.5 ADI 1923 e a constitucionalidade da Lei nº 9.637/98 

 

Desde a edição do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado e da criação 

da Lei nº 9.637/98, ocorreram várias críticas aos institutos do contrato de gestão, da 

organização social e suas prerrogativas perante a Administração Pública, bem como 

questionamentos acerca da constitucionalidade da Lei. 

Maria Sylvia Zanella di Pietro censura os institutos da organização social e do 

contrato de gestão que, nos seus termos, “têm o real objetivo de mascarar, sob a roupagem de 

entidade privada, absorvendo atividade estatal, patrimônio público e servidores públicos, uma 

situação que deveria ser regida pelo direito público”.
28

 

José dos Santos Carvalho Filho também elenca as falhas das organizações 

sociais29: 

 

(...) as organizações sociais, de um lado, têm vínculo jurídico que as deixa sob 

controle do Poder Público e, de outro, possuem a flexibilidade jurídica das pessoas 

privadas, distantes dos freios burocráticos que se arrastam nos corredores dos órgãos 

públicos. Não obstante, entendemos que o sucesso do empreendimento depende do 

fator que, segundo temos observado, tem estado ausente ou deficiente nas 

atribuições do Poder Público, qual seja, o da fiscalização das entidades e do 

cumprimento de seus objetivos. Sem fiscalização, é fácil vislumbrar situações de 

descalabro administrativo, de desfiguração dos objetivos e, o que é pior, de crimes 

financeiros contra o governo. 
 

Celso Antônio Bandeira de Mello critica a Lei nº 9.637/98 em virtude da 

permissão de recebimento de bens públicos, recursos orçamentários e servidores apenas com a 

anuência do Ministro da área e do Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, sem 

necessidade de comprovação de habilitação técnica ou econômico-financeira.
30

 Também 

considera que a absorção de serviços públicos pelas organizações sociais ofende o art. 175 da 

Constituição Federal, pois elas somente deveriam existir complementarmente, assim como a 

                                                 
28

 DI PIETRO, 2011. p. 513. 
29

 CARVALHO FILHO, 2014. p. 365. 
30

 MELLO, 2010. p. 239-240. 
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cessão de servidores públicos viola os direitos de vínculo de trabalho e os princípios do 

concurso público.
31

 Por fim, afirma que “não é difícil perceber-se que as qualificações como 

organização social que hajam sido ou que venham a ser feitas nas condições da Lei 9.637, de 

15.5.98, são inválidas, pela flagrante inconstitucionalidade de que padece tal diploma”.
32

 

Lúcia Valle Figueiredo também considera as organizações sociais 

inconstitucionais33: 

 

Verifica-se que pretende – e pretende mesmo – o Estado se demitir de suas funções 

essenciais, traspassando-as para pessoas privadas, que se “publicizarão” e atuarão, 

na verdade, com recursos do Estado. 

 

Portanto, acreditamos ser tal proceder de manifesta inconstitucionalidade. 

 

A ausência de necessidade de licitação para celebrar contratos administrativos 

com organizações sociais, disposta no art. 24, XXIV, da Lei nº 8.666/93, é um dos principais 

motivos de recriminação da doutrina.  

Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro, para que a organização social se adequasse 

aos princípios constitucionais, deveria ser exigida a licitação pública e a submissão aos seus 

princípios, a comprovação de que a entidade possui sede e patrimônio próprios, qualificação 

técnica e idoneidade financeira, limites salariais aos empregados quando forem utilizados 

recursos públicos para pagá-los e prestação de garantia semelhante à exigida nos contratos 

administrativos.
34

 

Neste sentido, a autora destaca: 

 

Se a entidade vai administrar dinheiro público, também não tem sentido a total 

ausência, na lei, de limitações salariais aos empregados dessas entidades; enquanto 

para o servidor público o regime constitucional vigente é rico em restrições, para as 

organizações sociais a liberdade é total; o mesmo servidor que trabalhava na mesma 

entidade, a partir do momento em que esta muda sua roupagem, deixa de sofrer 

limitações quanto a concurso público, a teto salarial, a acumulação de cargos e tantas 

outras. A medida é contraditória em relação aos objetivos da Reforma 

Administrativa, especialmente, à contenção de despesas com quadro de pessoal. 

 

Já no escólio de Celso Antonio Bandeira de Mello35: 

 

Não se imagine que pelo fato de o art. 37, XXI, mencionar a obrigatoriedade de 

licitação, salvo nos casos previstos em lei, o legislador é livre para arredar tal dever 

sempre que lhe apraza. Se assim fosse, o princípio não teria envergadura 

                                                 
31

 MELLO, 2010. p. 241. 
32

 MELLO, 2010. p. 242. 
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 FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de Direito Administrativo. 9ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 167. 
34

 DI PIETRO, 2011. p. 513-514. 
35
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constitucional; não seria subordinante, pois sua expressão só se configuraria ao nível 

das normas subordinadas, caso em que o disposto no preceptivo referido não valeria 

coisa alguma. A ausência de licitação obviamente é uma exceção que só pode ter 

lugar nos casos em que razões de indiscutível tomo a justifiquem, até porque, como 

é óbvio, a ser de outra sorte, agravar-se-ia o referido princípio constitucional da 

isonomia. Por isto mesmo é inconstitucional a disposição do art. 24, XXIV, da Lei 

de Licitações (Lei 8.666, de 21.6.93) ao liberar de licitação os contratos entre o 

Estado e as organizações sociais (...). 

 

Nesta conjuntura, foi proposta a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1923-

5/DF pelo Partido dos Trabalhadores - PT e pelo Partido Democrático Trabalhista – PDT em 

face dos artigos 1º a 7º, 10 a 15, 17, 20, 21 e 22 da Lei nº 9.637/98, do art. 24, XXIV, da Lei 

nº 8.666/93 e dos atos praticados em decorrência dos dispositivos impugnados. 

O Plenário decidiu, em 16/04/2015, conferir interpretação conforme a 

Constituição à Lei nº 9.637/98 e ao art. 24, XXIV, da Lei nº 8.666/93, e determinou que o 

procedimento de qualificação das organizações sociais, a celebração do contrato de gestão, as 

dispensas de licitação para contratações e a outorga de permissão de uso de bens públicos 

devem ser realizados com observância aos princípios do art. 37, caput, da Constituição 

Federal, de forma pública, objetiva e impessoal. 

A contratação de terceiros pela organização social será permitida, desde que seja 

de forma pública, objetiva e impessoal, nos termos do regulamento da entidade e conforme os 

princípios do art. 37 da Constituição Federal.  

O Plenário deu interpretação conforme a Constituição para afastar os casos em 

que as organizações sociais substituíam completamente as entidades públicas, na prestação da 

atividade, aduzindo que o seu papel é atuar complementarmente ao Estado, de forma que “as 

organizações sociais exerceriam papel relevante, pela sua participação coadjuvante em 

serviços que não seriam exclusivos do Estado, e a Constituição admitiria essa coparticipação 

particular”.
36

 Todavia, a extinção das entidades referidas nos arts. 18 a 22 da Lei nº 9.637/98 

foram consideradas válidas. 

Já no que diz respeito ao art. 24, XXIV, da Lei nº 8.666/93, o STF decidiu pela 

sua constitucionalidade, tendo em vista que as organizações sociais não fazem parte da 

Administração Pública, são entidades privadas, por isso não devem respeito à necessidade de 

licitação. Entretanto, por receberem fomento do Estado, o Supremo destacou ser imperioso 

que seu regime jurídico garanta a incidência dos princípios do art. 37, caput, da Constituição 

Federal, neste caso, especialmente, o princípio da impessoalidade para a contratação de 

                                                 
36

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 1923/DF, rel. orig. Min. Ayres Britto, rel. para acórdão Min. Luiz 

Fux. Julgado em 15 e 16/04/2015. In: Informativo 781 do Supremo Tribunal Federal. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br//arquivo/informativo/documento/informativo781.htm>.  Acesso em: 15 out. 2015. 
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terceiros, bem como regulamento próprio, tal como disposto no art. 4º, VIII, da Lei nº 

9.637/98. 

No que tange aos empregados das organizações sociais: 

 

A Corte frisou que os empregados das organizações sociais não seriam servidores 

públicos, mas sim empregados privados, por isso a sua remuneração não deveria ter 

base em lei (CF, art. 37, X), mas nos contratos de trabalho firmados 

consensualmente. Por identidade de razões, também não se aplicaria às organizações 

sociais a exigência de concurso público (CF, art. 37, II). A seleção de pessoal, da 

mesma maneira como a contratação de obras e serviços, deveria ser posta em prática 

através de um procedimento objetivo e impessoal.
37

 

 

Assim, restou claro, no julgamento, que as organizações sociais são entidades de 

direito privado que realizam serviços de interesse público, ao lado do Estado e com fomento 

deste. Não devem observância aos dispositivos que exigem licitação e concurso público, 

entretanto, a sua atuação deverá estar pautada nos princípios constitucionais que regem a 

Administração Pública, e seus procedimentos devem ser realizados de maneira objetiva, 

impessoal e pública. 
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3 A TERCEIRIZAÇÃO E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

A terceirização é um instituto comumente utilizado pela Administração Pública, 

com esteio no Decreto nº 2.271/97, com o fim de contratar mão de obra a baixo custo para 

prestar atividades caracterizadas como atividades-meio. Diante da inadimplência das 

empresas prestadoras de serviços perante seus trabalhadores, surge a responsabilidade da 

tomadora de serviços pelo pagamento dos encargos trabalhistas, de acordo com a redação da 

Súmula nº 331 do TST. Analisa-se a possibilidade de responsabilização da Administração 

Pública como tomadora de serviços nestes casos, diante do art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93 e 

do julgamento da ADC nº 16 no STF.  

 

3.1 Conceito de terceirização 

 

A terceirização é uma relação trilateral entre empregado, empresa prestadora de 

serviços e tomador de serviços. O empregado exerce seus serviços para o tomador, sem 

vínculo de emprego, mediante a intermediação da empresa prestadora de serviços, que será a 

empregadora formal. Entre tomador e prestador de serviços haverá um contrato de direito 

civil ou, caso a tomadora seja a Administração Pública, um contrato administrativo. Nestes 

termos, Maurício Godinho Delgado conceitua a terceirização38: 

 

Para o Direito do Trabalho terceirização é o fenômeno pelo qual se dissocia a 

relação econômica de trabalho da relação justrabalhista que lhe seria correspondente. 

Por tal fenômeno insere-se o trabalhador no processo produtivo do tomador de 

serviços sem que se estendam a este os laços justrabalhistas, que se preservam 

fixados com uma entidade interveniente. A terceirização provoca uma relação 

trilateral em face da contratação de força de trabalho no mercado capitalista: o 

obreiro, prestador de serviços, que realiza suas atividades materiais e intelectuais 

junto à empresa tomadora de serviços; a empresa terceirizante, que contrata este 

obreiro, firmando com ele os vínculos jurídicos trabalhistas pertinentes; a empresa 

tomadora de serviços, que recebe a prestação de labor, mas não assume a posição 

clássica de empregadora desse trabalhador envolvido. 

 

Para Alice Monteiro de Barros, “o fenômeno da terceirização consiste em 

transferir para outrem atividades consideradas secundárias, ou seja, de suporte, atendo-se a 

empresa à sua atividade principal”.
39

 

Na definição de Sérgio Pinto Martins40: 
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Consiste a terceirização na possibilidade de contratar terceiro para a realização de 

atividades que não constituem o objeto principal da empresa. Essa contratação pode 

compreender tanto a produção de bens, como de serviços, como ocorre na 

necessidade de contratação de empresa de limpeza, de vigilância ou até para serviços 

temporários. 

 

A terceirização surgiu por construção do mercado, que necessitava de mão de obra 

especializada, muitas vezes em serviços que não constituíam a essência da empresa. Assim, 

começaram a aparecer as prestadoras de serviços. Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro41: 

 

Suas principais vantagens seriam a especialização da empresa contratada, a 

possibilidade de a empresa tomadora do serviço concentrar-se na execução de suas 

atividades-fim, a diminuição dos encargos trabalhistas e previdenciários, com a 

consequente redução do preço do produto ou serviço, a simplificação da estrutura 

empresarial. 

 

 De início, o legislador não se preocupou em regulamentar este instituto, pois 

presumiu que a legislação de proteção ao trabalhador já seria o suficiente para manter a 

ordem, entretanto, diante do crescimento desenfreado da terceirização, houve a necessidade 

de construção doutrinária e jurisprudencial sobre o tema. 

Com a promulgação do Decreto-Lei nº 200/1967, a terceirização foi tratada pela 

primeira vez na legislação brasileira, com a sua definição no âmbito da Administração 

Pública: 

 

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

amplamente descentralizada. 

 

(...) 

 

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

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

máquina administrativa, a Administração procurará desobrigar-se da realização 

material de tarefas executivas, recorrendo, sempre que possível, à execução indireta, 

mediante contrato, desde que exista, na área, iniciativa privativa suficientemente 

desenvolvida e capacitada a desempenhar os encargos da execução. 

 

Depois foram publicadas as leis nº 6.019/74, que trata do trabalho temporário, e nº 

7.102/83, sobre o trabalho de vigilância bancária, ambas contendo dispositivos que se 

assemelham ao instituto da terceirização. No âmbito da terceirização na Administração 

Pública, existem ainda as Leis nº 5.645/70, nº 9.527/97, o Decreto nº 2.271/97 e a Instrução 

Normativa MPOG nº 02 de 2008. 
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3.2 Terceirização lícita e ilícita 

 

A terceirização no Brasil é permitida apenas em hipóteses restritas, especificadas 

pela doutrina e pelo Enunciado de Súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho. Tendo 

em vista o escopo das empresas de reduzir o custo da mão de obra com a terceirização e, por 

conseguinte, o salário mais baixo pago aos trabalhadores terceirizados
42

, foi necessário 

restringir o âmbito de aplicação do instituto para preservar os princípios inseridos pelo art. 7º 

da Constituição Federal, que protegem a figura do trabalhador. 

Primeiramente, a terceirização será lícita quando tratar sobre os casos de trabalho 

temporário regidos pela Lei nº 6.019/74, para necessidade transitória de substituição de 

empregados regulares e permanentes do tomador de serviços, bem como acréscimo 

extraordinário de serviços, com prazo de duração de três meses. Nestes casos, o salário do 

empregado terceirizado deve ser equitativo com o salário dos empregados diretos da empresa 

tomadora de serviços, assim como poderão ser terceirizados serviços caracterizados como 

atividade-fim. 

É também hipótese permissiva de terceirização a atividade de vigilância. O seu 

início se deu com a Lei nº 7.102/83, que permite a terceirização dos serviços de vigilância 

bancária, mas posteriormente, com a entrada em vigor da Lei nº 8.863/94, foi admitida a 

terceirização para serviços de vigilância em geral. 

Ademais, podem ser terceirizados os serviços de conservação ou ligados à 

atividade-meio do tomador. Neste sentido, Mauricio Godinho Delgado conceitua atividade-

meio como “atividades periféricas à essência da dinâmica empresarial do tomador de 

serviços”.43 

José dos Santos Carvalho Filho esclarece a razão de ser proibida, em regra, a 

terceirização de atividades-fim44: 

 

A terceirização de atividades-fim, no entanto, retrata distorção do modelo. Na 

verdade, não parece mesmo lógico transferir a terceiro tarefas que justificaram a 

própria criação da pessoa. Haveria nesse fato visível contradictio: cria-se algo com 

objetivo predeterminado para execução própria, e, após, traslada-se a execução a 
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outra pessoa. Se o próprio elemento (que é o núcleo central da pessoa) desaparece, 

fica prejudicada a própria pessoa, despida que está agora de seu motivo criador. 

 

Exceto nos casos de trabalho temporário regulamentados pela Lei nº 6.019/74, não 

pode existir subordinação ou pessoalidade. Na visão de Mauricio Godinho Delgado45: 

 

Isso significa, na verdade, que a jurisprudência admite a terceirização apenas 

enquanto modalidade de contratação de prestação de serviços entre duas entidades 

empresariais, mediante a qual a empresa terceirizante responde pela direção dos 

serviços efetuados por seu trabalhador no estabelecimento da empresa tomadora. A 

subordinação e a pessoalidade, desse modo, terão de se manter perante a empresa 

terceirizante e não diretamente em face da empresa tomadora dos serviços 

terceirizados. 

 

Notadamente, poderá existir subordinação técnica com o tomador, que será o 

responsável por dar ordens técnicas de como o serviço será realizado, entretanto, não será 

permitida a subordinação jurídica, que diz respeito à possibilidade de admissão, demissão e 

transferência, exclusiva da empresa prestadora de serviços.
46

 

No escólio de Vólia Bomfim Cassar, também serão permitidas terceirizações nos 

casos de sociedades cooperativas
47

, regidas pelo art. 442, parágrafo único, da CLT, pela Lei nº 

5.764/71 e pela Lei nº 12.690/12, e de concessão e permissão da Administração Pública.
48

 

Para Sérgio Pinto Martins, é possível também a terceirização de atividade-fim no caso das 

indústrias automobilísticas.
49

 

Fora destas hipóteses, a terceirização de empregados será considerada ilícita. A 

necessidade de controle tão restrito acerca da possibilidade de terceirização se dá em virtude 

da ofensa que esta traz aos princípios da proteção ao empregado, do tratamento isonômico aos 

trabalhadores que prestam serviços na mesma empresa e da condição mais benéfica ao 

trabalhador.
50

 Neste sentido, Carolina Zancaner Zockun considera a terceirização como “um 

retrocesso nas garantias fornecidas pelo Estado Social”.
51

 

Como já salientado, nos casos de trabalho temporário garante-se o salário 

equitativo do terceirizado ao empregado direto. Nas demais hipóteses, apesar de não haver 

posicionamento pacífico da jurisprudência, prevalece o entendimento de que não é exigida a 
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isonomia dos salários dos terceirizados diante dos salários dos empregados da empresa 

tomadora de serviços. 

Não obstante, nas situações de terceirização com a Administração Pública, a 

jurisprudência do TST garante a isonomia entre os trabalhadores terceirizados e os 

trabalhadores diretos, nos termos da OJ nº 383 da SBDI-I do TST: 

 

OJ nº 383 – Terceirização. Empregados da empresa prestadora de serviços e da 

tomadora. Isonomia. Art. 12, a, da Lei nº 6.019, de 3-1-1974. 

 

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 de serviços, desde que presente a igualdade de funções. Aplicação 

analógica do art. 12, a, da Lei nº 6.019, de 3-1-1974. 

 

A terceirização ilícita terá como efeito o reconhecimento do vínculo empregatício 

do terceirizado com a tomadora de serviços, pois acarreta a responsabilidade solidária da 

tomadora de serviços, assim como nos casos de falência da empresa de trabalho temporário. 

Entretanto, nos casos de terceirização na Administração Pública, o vínculo empregatício não 

poderá ser reconhecido, de acordo com a Súmula nº 331, II, do TST
52

, pois caracterizaria 

ofensa ao princípio constitucional do concurso público. 

Já nos casos de terceirização lícita, a responsabilidade será apenas subsidiária, 

podendo o empregado terceirizado pleitear a equiparação salarial diante dos trabalhadores 

diretos da empresa tomadora de serviços. 

 

3.3 Projeto de Lei nº 4330/2004 

 

O projeto de lei nº 4330/04 foi apresentado pelo Deputado Sandro Mabel, com o 

fim de regular o instituto da terceirização no Direito do Trabalho, pois até hoje não há 

legislação específica sobre o tema. 

O maior motivo de polêmica acerca do PL nº 4330/04 diz respeito à previsão de 

terceirização de atividades-fim, proibida até então pela doutrina e pelos tribunais trabalhistas. 

Neste sentido, o seu art. 2º destaca a possibilidade da terceirização de qualquer parcela da 

atividade da contratante: 
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Art. 2º - Para os fins desta Lei, consideram-se: 

 

I – terceirização: a transferência feita pela contratante da execução de parcela de 

qualquer de suas atividades à contratada para que esta a realize na forma prevista 

nesta Lei; 

 

II – contratante: a pessoa jurídica que celebra contrato de prestação de serviços 

determinados, específicos e relacionados a parcela de qualquer de suas atividades 

com empresa especializada na prestação dos serviços contratados, nos locais 

determinados no contrato ou em seus aditivos; e 

 

III – contratada: as associações, sociedades, fundações e empresas individuais que 

sejam especializadas e que prestem serviços determinados e específicos relacionados 

a parcela de qualquer atividade da contratante e que possuam qualificação técnica 

para a prestação do serviço contratado e capacidade econômica compatível com a 

sua execução. 

 

O PL nº 4330/04 foi aprovado pela Câmara dos Deputados em 22 de abril de 

2015, e aguarda votação no Senado Federal. O projeto traz novidade, ainda, acerca da 

responsabilidade da tomadora de serviços nos casos de inadimplementos trabalhistas e 

previdenciários pela prestadora de serviços. Nesses casos, a responsabilidade passará a ser 

solidária, e não subsidiária, como atenta hodiernamente a jurisprudência do TST. 

Ademais, o PL nº 4330/04 não se aplica aos órgãos da Administração Pública 

direta, às autarquias e às fundações. Nestes termos, o art. 1º, §2º, da redação aprovada pela 

Câmara dos Deputados, preleciona que “as disposições desta Lei não se aplicam aos contratos 

de terceirização no âmbito da administração pública direta, autárquica e fundacional da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”. 

Todavia, o PL nº 4330/04 será aplicável às empresas públicas, sociedades de 

economia mista, suas subsidiárias e controladas da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios. Nestes casos, tem sido objeto de grande discussão, pela possível 

inconstitucionalidade de sua previsão, que fere diretamente a exigência constitucional do 

concurso público, disposta no art. 37, II e §2º, da Constituição Federal, bem como por mitigar 

a orientação jurisprudencial firmada no âmbito do TST. 
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3.4 Terceirização na Administração Pública 

 

O art. 37, II, da Constituição Federal estabelece: 

 

Art. 37 – (...) 

 

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; 

 

Neste sentido, José dos Santos Carvalho Filho assevera os fundamentos do 

concurso público53: 

 

Baseia-se o concurso público em três postulados fundamentais. O primeiro é o 

princípio da igualdade, pelo qual se permite que todos os interessados em ingressar 

no serviço público disputem em vaga em condições idênticas para todos. Depois, o 

princípio da moralidade administrativa, indicativo de que o concurso veda 

favorecimentos e perseguições pessoais, bem como situações de nepotismo, em 

ordem a demonstrar que o real escopo da Administração é o de selecionar os 

melhores candidatos. Por fim, o princípio da competição, que significa que os 

candidatos participam de um certame, procurando alçar-se a classificação que os 

coloque em condições de ingressar no serviço público. 

 

 

Assim, diante da ausência de concurso público, não poderão ser contratados 

empregados para a realização de serviços para a Administração Pública, sob pena de ofensa 

aos princípios do art. 37, caput, da Constituição Federal.  

Ocorre que, para o desempenho de atividades-meio, a Administração Pública 

costuma realizar licitações para que empresas forneçam seus serviços através de empregados 

próprios, como bem destaca o art. 10, §7º do Decreto-Lei nº 200/67 anteriormente 

mencionado. Para Vólia Bomfim Cassar, a terceirização das atividades-meio da 

Administração Pública é obrigatória.
54

 

Carolina Zancaner Zockun conceitua a terceirização na Administração Pública55: 

 

Entendemos por terceirização na Administração Pública o trespasse do exercício – 

não da titularidade – de atividades jurídicas ou materiais, realizadas no exercício de 

função administrativa, ou seja, sob a égide de um regime de direito público, a 

pessoas físicas ou jurídicas que, de algum modo, estejam habilitadas a desempenhá-

las, em consonância com o disposto na Constituição da República. 
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Hodiernamente, o Decreto nº 2.271, de 07/07/1997, estabelece o regulamento das 

terceirizações na Administração Pública. O seu art. 1º destaca as atividades passíveis de 

terceirização: 

 

Art. 1º - No âmbito da Administração Pública direta, autárquica e fundacional 

poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, 

instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de competência 

legal do órgão ou entidade. 

 

§1º - As atividades de conservação, limpeza, segurança, vigilância, transportes, 

informática, copeiragem, recepção, reprografia, telecomunicações e manutenção de 

prédios, equipamentos e instalações serão, de preferência, de execução indireta. 

 

§2º - Não poderão ser objeto de execução indireta as atividades inerentes às 

categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou entidade, salvo 

expressa disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo extinto, total ou 

parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal. 

 

A antiga Súmula nº 256 do TST
56

, que aduzia a ilegalidade da contratação de 

empregados por empresa interposta fora dos casos de trabalho temporário e serviços de 

vigilância, gerando o vínculo direto com o tomador de serviços, foi cancelada para dar lugar 

ao item II da Súmula nº 331 do TST, que preleciona que “a contratação irregular de 

trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos da 

Administração Pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da CF/1988)”. 

A utilização de terceirização, ou locação de serviços, pela Administração Pública 

não se confunde com a concessão de serviços públicos. Neste sentido, Maria Sylvia Zanella 

Di Pietro indica que, enquanto nestes casos o objeto seria todo o complexo de atividades 

inerentes à realização do serviço público, nas hipóteses de terceirização a transferência seria 

apenas de atividades complementares ao serviço público, e não propriamente o serviço.
57

 

Ademais, a autora critica veementemente a terceirização sob a forma de 

fornecimento de mão de obra na Administração Pública. Em seus termos58: 

 

Tais contratos têm sido celebrados sob a fórmula de prestação de serviços técnicos 

especializados, de tal modo a assegurar uma aparência de legalidade. No entanto, 

não há, de fato, essa prestação de serviços por parte da empresa contratada, já que 

esta se limita, na realidade, a fornecer mão-de-obra para o Estado; ou seja, ela 

contrata pessoas sem concurso público, para que prestem serviços em órgãos da 

Administração direta e indireta do Estado. Tais pessoas não têm qualquer vínculo 

com a entidade onde prestam serviços, não assumem cargos, empregos ou funções e 
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não se submetem às normas constitucionais sobre servidores públicos. Na realidade, 

a terceirização, nesses casos, normalmente se enquadra nas referidas modalidades de 

terceirização tradicional ou com risco, porque mascara a relação de emprego que 

seria própria da Administração Pública; não protege o interesse público, mas, ao 

contrário, favorece o apadrinhamento político; burla a exigência constitucional de 

concurso público; escapa às normas constitucionais sobre servidores públicos; cobra 

taxas de administração incompatíveis com os custos operacionais, com os salários 

pagos e com os encargos sociais; não observa as regras das contratações 

temporárias; contrata servidores afastados de seus cargos para prestarem serviços 

sob outro título, ao próprio órgão do qual está afastado e com o qual mantém vínculo 

de emprego público. 

 

Neste sentido, Carolina Zancaner Zockun destaca que a terceirização na 

Administração Pública é mais cruel do que a da esfera privada, “pois o que se visa é à 

contratação sempre pelo menor preço, e toda intenção de tratamento do trabalhador como 

mercadoria é aviltante”.
59

 

Desta forma, a terceirização não pode ser destinada exclusivamente ao 

fornecimento de mão de obra, devendo ser realizada nas hipóteses de prestação de serviços 

por empresa especializada. Assim salienta Rodrigo de Lacerda Carelli60: 

 

Verifique-se que em nenhum momento se fala em fornecimento de pessoal, o que 

seria até mesmo absurdo atualmente, em face da exigência constitucional de 

concurso público para a inserção de trabalhador na Administração. Vê-se que se trata 

claramente de terceirização, cessão de tarefas ou serviços a serem realizados 

autonomamente por empresas capacitadas tecnicamente (especializadas). Assim, 

houve a previsão de terceirização pelo Dec.-lei n. 200/1967, e não de fornecimento 

de trabalhadores. 

 

Nos casos de terceirização ilícita, entretanto, não poderá ser reconhecido o vínculo 

de emprego com a Administração Pública, diante do disposto no art. 37, II e também no §2º 

da Constituição Federal
61

, assim como no inciso II da Súmula 331 do TST. Neste sentido, a 

Súmula nº 363 do TST preleciona que os empregados contratados sem concurso público pela 

Administração Pública terão direito ao recebimento de, apenas, saldos de salários pactuados e 

valores dos depósitos do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço – FGTS.
62

 

 

3.5 A responsabilidade da Administração Pública na terceirização 
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A responsabilidade civil se divide em extracontratual e contratual. Na 

responsabilidade extracontratual, o dano a ser reparado é consequência do inadimplemento de 

um dever imposto pela lei, sem nenhuma relação jurídica preexistente entre ofensor e 

vítima.
63

 

A responsabilidade contratual consiste no dever de reparar um dano decorrente de 

um contrato anteriormente realizado, enquanto o responsável é a pessoa juridicamente 

obrigada a ressarcir o prejuízo causado pela conduta. Nas lições de Sergio Cavalieri Filho64: 

 

Haverá responsabilidade contratual quando o dever jurídico violado 

(inadimplemento ou ilícito contratual) estiver previsto no contrato. A norma 

convencional já define o comportamento dos contratantes e o dever específico a cuja 

observância ficam adstritos. E como o contrato estabelece um vínculo jurídico entre 

os contratantes, costuma-se também dizer que na responsabilidade contratual já há 

uma relação jurídica preexistente entre as partes (relação jurídica, e não dever 

jurídico preexistente, porque este sempre se faz presente em qualquer espécie de 

responsabilidade). 

 

Enquanto a responsabilidade extracontratual deriva da lei, a responsabilidade 

contratual deriva de um negócio jurídico anteriormente firmado. A responsabilidade contratual 

tem como pressupostos, portanto, a existência de um contrato válido, a inexecução deste 

contrato, o dano e o nexo causal.
65

 

A responsabilidade poderá ser objetiva ou subjetiva. Será objetiva quando não for 

necessário aferir a existência de culpa ou dolo para ensejar a responsabilidade, e será subjetiva 

quando o dolo ou a culpa forem requisitos para a responsabilização do devedor. 

Para contratar empresas ou serviços, a Administração Pública precisa realizar 

licitação. Nesta senda, Maria Sylvia Zanella Di Pietro conceitua licitação como a 

possibilidade que a Administração Pública dá aos interessados de formularem propostas, para 

que seja selecionada a mais conveniente para a celebração de um contrato
66

 e contrato 

administrativo como “ajustes que a Administração, nesta qualidade, celebra com pessoas 

físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, para a consecução de fins públicos, segundo regime 

jurídico de direito público”.
67

 

A Administração deve respeitar o princípio da impessoalidade na contratação, para 

que não existam privilégios ou favorecimentos, assim como o princípio da isonomia, para que 

todos os licitantes sejam tratados igualmente. 
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Na chamada fase de habilitação da licitação, são exigidos documentos que se 

referem à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, 

regularidade fiscal e trabalhista, e proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 

menores de dezoito anos e qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição 

de aprendiz, a partir dos 14 anos
68

, de acordo com o art. 27 da Lei nº 8.666/93. 

Neste contexto, surge a ideia de culpa in eligendo, que seria a culpa decorrente da 

má escolha do preposto
69

. Preleciona a Súmula nº 341 do STF que “é presumida a culpa do 

patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto”. 

Assim, caso a Administração Pública não aufira corretamente a habilitação do 

licitante, bem como demais requisitos necessários à contratação, será responsabilizada 

posteriormente pelos danos que o contratado causar a terceiros. Entretanto, na maioria dos 

casos, por ter sido a empresa contratada por licitação válida, não será configurada a culpa in 

eligendo. 

A culpa in vigilando restará caracterizada quando a contratante não fiscalizar de 

forma adequada a execução do contrato, o que enseja a sua responsabilização pelos prejuízos 

causados pelo contratado. No caso da Administração Pública, a fiscalização está prevista no 

art. 67 da Lei nº 8.666/93: 

 

Art. 67 – A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um 

representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de 

terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. 

 

§1º - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

 

§2º - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante 

deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas 

convenientes. 

 

De acordo com as Orientações e Jurisprudência do Tribunal de Contas da União 

acerca de licitações e contratos, a Administração Pública deve manter um preposto para 

fiscalizar o atendimento da execução do contrato no local de serviços da contratada. 

Entretanto, é responsabilidade exclusiva da contratada a reparação e indenização de danos 

causados à Administração ou a terceiros, que decorrem da execução do contrato. A 
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fiscalização do contrato pelo preposto da Administração Pública não exclui ou diminui esta 

responsabilidade da contratada.
70

 

No que tange à classificação de solidariedade, a responsabilidade solidária é 

caracterizada pela existência de mais de um devedor obrigado pela dívida, ao mesmo tempo, 

podendo esta ser cobrada de qualquer um deles, sem preferência. Neste sentido, dispõe o art. 

264 do Código Civil de 2002 que “há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre 

mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda”. 

Já a responsabilidade subsidiária ocorre quando um dos devedores é considerado 

o principal e, caso este não cumpra a obrigação, ela será exigida do devedor subsidiário. 

Assim prelecionam Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho71: 

 

Na responsabilidade subsidiária, por sua vez, temos que uma das pessoas tem o 

débito originário e a outra tem apenas a responsabilidade por este débito. Por isso, 

existe uma preferência (dada pela lei) na “fila” (ordem) de excussão (execução): no 

mesmo processo, primeiro são demandados os bens do devedor (porque foi ele quem 

se vinculou, de modo pessoal e originário, à dívida); não tendo sido encontrados 

bens do devedor ou não sendo eles suficientes, inicia-se a excussão de bens do 

responsável subsidiário, por toda a dívida. 

 

Neste sentido, a responsabilidade do tomador de serviços pelos encargos 

trabalhistas decorrentes da terceirização é subsidiária, ou seja, caso a prestadora de serviços 

não realize o pagamento do empregado terceirizado, o tomador de serviços deverá ser 

responsabilizado pela obrigação. 

Nas situações em que a Administração Pública se enquadra como tomadora de 

serviços, o TST entendia pela sua responsabilidade subsidiária, da mesma forma que nos 

casos de empresas privadas como tomadoras, sem a necessidade de cumprimento de demais 

requisitos. Nota-se pela antiga redação do item IV da Súmula nº 331 do TST: 

 

Súmula nº 331 do TST 

 

(...) 

 

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

na responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, quanto àquelas obrigações, 

inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações 

públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista, desde que 
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hajam participado da relação processual e constem também do título executivo 

judicial (artigo 71 da Lei nº 8.666/93). 

 

Não obstante o Tribunal Superior do Trabalho manter jurisprudência no sentido da 

responsabilidade subsidiária da Administração Pública, seus julgados algumas vezes não 

perquiriam acerca de sua culpa pelo inadimplemento e, em outras, investigavam a existência 

de culpa in vigilando e in eligendo. Assim ilustra julgado do TST: 

 

RECURSO DE REVISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TOMADOR 

DE SERVIÇOS. SÚMULA N.º 331, IV, DO TST. NÃO CONHECIMENTO. De 

acordo com o disposto na Súmula n.º 331, item IV, o inadimplemento das 

obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica na responsabilidade 

subsidiária do tomador dos serviços, quanto àquelas obrigações. JUROS DE 

MORA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.º-F, DA LEI N.º 9494/97 EM CASOS 

DE RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA. Prevalece 

o entendimento de que os juros de mora diferenciados somente serão aplicados 

quando a Fazenda Pública for devedora principal, situação diversa da dos autos, em 

que a condenação deu-se de forma subsidiária. OJ n.º 382 da SDI-1 do TST. 

Aplicação da Súmula 333 do TST e art. 896, § 4.º, da CLT. Recurso de Revista não 

conhecido.
72

 

 

Destaca-se, ainda, outro julgado do TST com a mesma conclusão: 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA - DESCABIMENTO. 

1. NULIDADE. JULGAMENTO "EXTRA PETITA". A fixação de responsabilidade 

subsidiária, diante da pretensão de condenação solidária, não redunda em 

julgamento "extra petita", eis que a primeira figura constitui feição da segunda, 

adequando-se, em tal caso, os fatos ao direito. Precedentes. 2. TERCEIRIZAÇÃO. 

ENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA. 

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA PELOS DÉBITOS DA EMPRESA 

PRESTADORA DE SERVIÇOS. DECISÃO MOLDADA À JURISPRUDÊNCIA 

DO TST. O art. 37, § 6º, da Constituição Federal obriga a Administração Pública 

Direta e Indireta a reparar os danos impostos, por sua atuação, aos particulares, 

assim submetidos a maiores ônus do que os demais membros da coletividade. O 

"caput" do mesmo preceito vincula as entidades que a compõem aos princípios da 

legalidade e da moralidade, não se admitindo que assistam inertes à penúria dos 

trabalhadores que, sob terceirização, prestem-lhes serviços, quando inadimplentes 

seus efetivos empregadores. Em tal caso, o dano experimentado decorre da atuação 

pública, incorrendo o tomador dos serviços, para além de sua responsabilidade 

objetiva, em culpa "in eligendo" e "in vigilando". Assim é que o item IV da Súmula 

331/TST pontua que "o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do 

empregador, implica na responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, 

quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das 

autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de 

economia mista, desde que hajam participado da relação processual e constem 

também do título executivo judicial (art. 71 da Lei nº 8.666/93)" (com a redação 

dada pela Resolução 96/2000). Estando a decisão regional moldada a tal parâmetro, 

não pode prosperar o recurso de revista, nos termos do art. 896, § 4º, da CLT. 

3. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ALCANCE. Conforme a jurisprudência 

desta Corte Superior, a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços alcança 
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todos os direitos trabalhistas assegurados pelo ordenamento jurídico. Agravo de 

instrumento conhecido e desprovido.
73

 

 

Todavia, tal entendimento vai de encontro ao disposto no art. 71, §1º, da Lei nº 

8.666/93, que dispõe: 

 

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. 

 

Carolina Zancaner Zockun, acerca da frequente necessidade de enfrentamento do 

tema pelos Tribunais trabalhistas, preleciona74: 

 

Aliás, isto é algo corriqueiro na Administração Pública Federal: as empresas 

terceirizadas, contratadas após o processo de licitação na modalidade pregão 

eletrônico (sempre pelo menor preço), não conseguem arcar com os encargos 

trabalhistas de seus empregados e, por isto, acabam simplesmente desaparecendo do 

mercado, sem deixar rastros ou pistas de seu paradeiro. Isto é possível porque tais 

empresas não possuem uma sede ou estrutura, elas apenas são intermediárias de mão 

de obra, mão de obra que será contratada apenas se a empresa se sagrar vencedora 

na licitação. 

 

Neste cenário, foi proposta a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, 

com o fim de analisar a constitucionalidade do art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93, diante da 

divergência na jurisprudência trabalhista e do conflito com a redação da Súmula nº 331, IV, do 

TST. 

Inicialmente, o Ministro Relator Cezar Peluso votou pelo não conhecimento da 

ação, tendo em vista que a Súmula nº 331 do TST não declarou a inconstitucionalidade do art. 

71, §1º, da Lei nº 8.666/93 e, por conseguinte, não haveria controvérsia judicial relevante 

acerca do tema, um dos requisitos da petição inicial da ação declaratória de 

constitucionalidade, de acordo com o art. 14, III, da Lei nº 9.868/99.
75

  

Posteriormente, o Ministro Relator modificou o seu voto, para superar a questão 

preliminar e apreciar o mérito, declarando a constitucionalidade do artigo da Lei de 
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Licitações, por entender que, diante das inúmeras reclamações dirigidas ao STF sobre o tema, 

seria importante julgar a questão de fundo. 

Enquanto o Ministro Dias Toffoli estava impedido por ter sido o Advogado-Geral 

da União a atuar na causa, os demais ministros julgaram, por maioria, a ação procedente, para 

declarar constitucional o art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93, acompanhando o voto do ministro 

relator. O Ministro Ayres Britto, voto vencido, julgou a ação improcedente, por considerar o 

art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93 parcialmente inconstitucional. 

Apesar de a Súmula nº 331 do TST ter em sua redação menção ao referido artigo 

da Lei de Licitações e Contratos e não afirmar a sua inconstitucionalidade, a Corte Suprema 

entendeu que a Súmula feriu a cláusula de reserva de plenário, o art. 97 da Constituição 

Federal
76

 e a Súmula Vinculante nº 10 do STF
77

, pois, não obstante ter sido aprovada pelo 

Plenário do TST, não foi apreciada por este a inconstitucionalidade do art. 71, §1º, da Lei nº 

8.666/93. Neste sentido, o pronunciamento do Ministro Marco Aurélio78: 

 

Tenho a visão aberta para os processos objetivos e a conveniência de o Supremo se 

pronunciar quanto ao alcance, considerada a Constituição Federal, de certo preceito 

normativo. A rigor, o Poder Público fica praticamente, se não for assim, manietado 

para chegar a este Tribunal, porque há inúmeras reclamações apontando que, em 

última análise, os Tribunais do Trabalho – refiro-me, quanto ao acesso ao Supremo, 

ao Tribunal Superior do Trabalho – acabam driblando, no bom sentido, o art. 71 da 

Lei nº 8.666/93, deixando de observá-lo, sem que declarem o conflito desse 

dispositivo com a Carta da República. Quanto ao extraordinário se diz, na vala 

comum, que o tema é fático e tem regência estritamente legal. Daí a conveniência de 

adentrar-se o tema e pacificar-se a matéria, porque são inúmeras as reclamações que 

estão chegando ao Supremo, presente o verbete nº 10 da Súmula Vinculante. 

 

Para ilustrar o entendimento da Corte, segue trecho do voto da Ministra Cármen 

Lúcia79: 

  

22. Autorizada a contratação pela entidade da Administração Pública de obras e 

serviços, por meio de licitação, tem-se que a inadimplência dos encargos trabalhistas 

dos empregados do contratado não transfere à pessoa estatal contratante a 

responsabilidade pelo seu pagamento, quando este não o tiver feito. 

 

Não se poderia também onerar o objeto do acordo ou criar qualquer situação que 

venha a restringir a regularização e o uso das obras ou edificações, inclusive perante 

o registro de imóveis, sem base legal para tanto. 
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23. Ao incumbir exclusivamente à empresa contratada o pagamento das obrigações 

trabalhistas dos empregados a ela vinculados, o art. 71, §1º, da Lei 8.666/93fixa os 

limites da responsabilidade contratual do ente estatal na relação contratual firmada, 

o que não contraria a Constituição da República. 
 

Ademais, no que tange ao argumento da culpa in vigilando, a Ministra destacou80: 

 

É certo que o dever de fiscalização cuidado pela jurisprudência deste Supremo 

Tribunal diz respeito, prioritariamente, ao objeto do contrato administrativo 

celebrado. Todavia, é inegável que, em atenção ao princípio da legalidade, a 

Administração Pública não pode anuir com o não cumprimento de deveres por entes 

por ela contratados, do que dá notícia legal a norma agora posta em questão. 

 

Contudo, eventual descumprimento pela Administração Pública do seu dever legal 

de fiscalizar o adimplemento de obrigações trabalhistas por seu contratado, se for o 

caso, não impõe a automática responsabilidade subsidiária da entidade da 

Administração Pública por esse pagamento, pois não é capaz de gerar vínculo de 

natureza trabalhista entre a pessoa estatal e o empregado da empresa particular. 

Principalmente, se tanto ocorrer, isso não se insere no campo da 

inconstitucionalidade do dispositivo em causa. 

 

Os ministros salientaram, ainda, no debate, que o grande problema não era a 

responsabilidade da Administração Pública, mas sim a aplicação automática da Súmula nº 331 

do TST a todos os casos em apreço, sem aferir a culpa da Administração no inadimplemento 

das obrigações trabalhistas. 

Assim, o entendimento final do Supremo Tribunal Federal foi no sentido de que, 

pela constitucionalidade do artigo 71 da Lei de Licitações e Contratos, o TST não pode, como 

bem fazia a sua Súmula nº 331, declarar a responsabilidade subsidiária da Administração 

Pública em quaisquer casos de terceirização, devendo analisar se houve a inadimplência da 

Administração quanto à fiscalização durante a escolha da empresa prestadora de serviços ou 

na execução do contrato. 

Após o julgamento da ADC, foi modificado o IV da Súmula nº 331 do TST, que 

passou a ter a seguinte redação: 

 

Súmula 331 TST  

 

(...) 

 

IV – O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, 

implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas 

obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do 

título executivo judicial. 
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Desta forma, foi eliminada a parte que tratava dos “órgãos da Administração 

Direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de 

economia mista”. A terceirização pela Administração Pública passou, então, a ser tratada pelo 

inciso V da Súmula 331 do TST, incluído pela Resolução do TST nº 174, de 24-5-2011: 

 

Súmula 331 do TST 

 

(...) 

 

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 nº 8.666, de 21-6-1993, 

especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da 

prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre do 

mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa 

regularmente contratada. 

 

 Assim, a mudança trouxe a previsão explícita de que o mero inadimplemento das 

obrigações trabalhistas não será suficiente para ensejar a responsabilidade subsidiária da 

Administração Pública, sendo necessária a conduta culposa da Administração Pública, além 

de prever a culpa in vigilando. Deste modo aduz Gustavo Filipe Barbosa Garcia81: 

 

Ainda assim, embora seja necessário acompanhar a evolução da jurisprudência a 

respeito do importante tema, é possível dizer que a exclusão da responsabilidade 

subsidiária da Administração Pública apenas pode ser aplicada quando esta tenha 

cumprido todos os preceitos da norma relativa a licitações e contratos 

administrativos, inclusive fiscalizando a empresa ou o ente prestador de serviços 

contratados, no sentido de verificar o regular adimplemento dos direitos trabalhistas. 

Nessa linha, pode-se defender que, conforme o caso em concreto e as suas 

peculiaridades de fato, ainda é possível a responsabilização do ente público tomador 

dos serviços terceirizados, quando incorrer em dolo ou culpa na contratação e 

fiscalização da empresa prestadora, notadamente se restar demonstrada a omissão da 

Administração Pública no acompanhamento e na exigência da demonstração de 

regularidade e de quitação das verbas trabalhistas devidas aos empregados da 

empresa contratada. 

 

Para ilustrar o contemporâneo entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, 

segue ementa de julgado do ano de 2015: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.015/2014. 

 

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. CARACTERIZAÇÃO 

DE CULPA IN VIGILANDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 331, V, DO TST. 

Do quadro fático delineado pelo TRT extrai-se que a condenação decorre da culpa in 

vigilando da tomadora dos serviços. Com efeito, consta do v. acórdão recorrido que: 

"No caso dos autos, verifica-se que a empresa prestadora de serviços incorreu em 

falhas no pagamento dos haveres trabalhistas devidos ao autor, tais como aviso 
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prévio, décimo terceiro proporcional, férias integrais e proporcionais com 1/3, FGTS 

e respectiva indenização de 40%, não tendo havido nenhuma providência do 

tomador para sanar esses problemas. Não foi adotada conduta repressiva (retenção 

de faturas, acionamento de garantias, bloqueio de bens) capaz de promover a 

solvência dos direitos trabalhistas mínimos dos empregados terceirizados. Ademais, 

a documentação apresentada pelo recorrente, não se mostrou suficiente para 

evidenciar a satisfatória fiscalização do contrato administrativo. Os documentos 

trazidos aos autos pelo segundo reclamado, apenas confirmam que todas as medidas 

tomadas pelo tomador de serviço não foram suficientes para garantir a adimplência 

do contrato, gerando a ausência de pagamento de diversas parcelas à parte 

autora."(fl. 191 - grifei). Nesse contexto, inviável a admissibilidade do recurso de 

revista, pois a decisão recorrida encontra-se em consonância com o item V da 

Súmula 331/TST. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, nos autos da Reclamação 

nº 13901, registrou que: "Como o controle da regularidade da execução dos 

contratos firmados com a administração deve ser feito por dever de ofício, é densa a 

fundamentação do acórdão-reclamado ao atribuir ao Estado o dever de provar não 

ter agido com tolerância ou desídia incompatíveis com o respeito ao erário.". 

JUROS DE MORA. FAZENDA PÚBLICA. A Fazenda Pública, quando condenada 

subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas devidas pela empregadora principal, 

não se beneficia da limitação dos juros, prevista no art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 

10/09/1997. Incidência da Orientação Jurisprudencial nº 382 da SBDI-1. Agravo de 

instrumento conhecido e desprovido.
82

 

 

Desta feita, nota-se que, para caracterizar a responsabilidade subsidiária da 

Administração Pública pelos encargos trabalhistas da terceirização, é necessária a aferição dos 

fatos e provas dos autos que caracterizem a existência de culpa da Administração, pois a sua 

responsabilidade é subjetiva. 
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4 A RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PELA 

INADIMPLÊNCIA DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS PERANTE SEUS 

TRABALHADORES 

 

Após a análise da responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos 

encargos trabalhistas decorrentes de terceirizações, por meio da ADC nº 16, e do confronto 

entre Súmula nº 331 do TST e art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93, torna-se necessário perquirir 

acerca da responsabilidade da Administração Pública pelo pagamento de direitos trabalhistas 

no contrato de gestão com organizações sociais. 

 

4.1 Organizações sociais e serviços de interesse público 

 

A organização social é uma qualificação dada pelo Poder Público a entidades 

privadas sem fins lucrativos que prestem serviços de ensino, pesquisa científica, 

desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e saúde, 

conforme já salientado anteriormente. Após esta qualificação, será firmado um contrato de 

gestão com o ente público, que consiste em uma parceria para a realização de tais atividades 

com o fomento do Estado, mediante a cessão de servidores, permissão de uso de bens 

públicos e fornecimento de recursos orçamentários. Neste sentido, preleciona José dos Santos 

Carvalho Filho83: 

 

Trata-se, na verdade, de titulação atribuída a determinadas pessoas que 

desempenham certa atividade de interesse público em regime de parceria com o 

Estado. A grande característica dessa parceria consiste nas finalidades não-

empresariais ou econômicas das atividades, sendo, ao contrário, dotadas de evidente 

sentido social. A parceria é formalizada por meio de contratos de gestão, no caso das 

organizações sociais, e de termo de parceria, quando o ajuste se der com organização 

da sociedade civil de interesse público. Tais instrumentos – já o dissemos alhures – 

não têm natureza contratual típica, mas retratam negócio jurídico de direito público 

com notório objeto cooperativo, buscando os pactuantes fins comuns a suas próprias 

instituições. 

 

Deste modo, tais serviços são classificados por Maria Sylvia Zanella Di Pietro 

como serviços públicos sociais84: 
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Serviço público social é o que atende a necessidades coletivas em que a atuação do 

Estado é essencial, mas que convivem com a iniciativa privada, tal como ocorre nos 

serviços de saúde, educação, previdência, cultura, meio ambiente; são tratados na 

Constituição no capítulo da ordem social e objetivam atender aos direitos sociais do 

homem, considerados direitos fundamentais pelo art. 6º da Constituição. 

 

Os serviços públicos sociais são assim caracterizados quando são prestados 

diretamente pelo Estado. No entanto, quando são prestados por entidades privadas sem fins 

lucrativos, como as organizações sociais, são definidos como serviços de interesse público. 

Deste modo, as organizações sociais prestarão serviços de interesse público, sob o regime 

jurídico de direito privado, mas com o auxílio e diante da fiscalização do Estado. Todavia, é 

cediço na doutrina e na jurisprudência do STF, como bem destacado na ADI nº 1923, que as 

organizações sociais não poderão absorver o serviço público inteiramente, mas deverão 

prestar os seus serviços complementarmente à Administração Pública. Desta forma, aduz 

Celso Antônio Bandeira de Mello85: 

 

Assim, os serviços trespassáveis a organizações sociais são serviços públicos 

insuscetíveis de serem dados em concessão ou permissão. Logo, como sua prestação 

se constitui em “dever do Estado”, conforme os artigos citados (arts. 205, 206 e 

208), este tem que prestá-los diretamente. Não pode eximir-se de desempenhá-los, 

motivo pelo qual lhe é vedado esquivar-se deles e, pois, dos deveres constitucionais 

aludidos pela via transversa de “adjudicá-los” a organizações sociais. Segue-se que 

estas só poderiam existir complementarmente, ou seja, sem que o Estado se demita 

de encargos que a Constituição lhe irrogou. 

 

As organizações sociais prestarão, com o fomento do Estado, nos termos do 

contrato de gestão, serviços de saúde, ensino, cultura, proteção e preservação do meio 

ambiente, pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico. 

No que tange aos serviços de saúde, os arts. 196 e 197 da Constituição Federal 

determinam: 

 

Art. 196 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 

ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. 

 

Art. 197 – São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder 

Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, 

devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por 

pessoa física ou jurídica de direito privado. 

 

Desta feita, é obrigação do Estado fornecer os serviços de saúde à população 

diretamente, mas as organizações sociais e demais entidades do terceiro setor também podem 

prestá-los, assim como entidades privadas com fins lucrativos, todas sem a necessidade de 
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concessão ou permissão. Ou seja, tais serviços não são de prestação exclusiva do Estado. 

Nesta senda, o art. 199, caput, e §1º, da Constituição Federal: 

 

Art. 199 – A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

 

§1º - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema 

único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou 

convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

 

 

Quando o serviço de saúde for prestado por entidades privadas com fins 

lucrativos, não se caracterizará como serviço de interesse público, e sim como atividade 

econômica, pois a finalidade maior será a aferição de lucros e não a prestação do serviço à 

sociedade, como nos casos das organizações sociais. Serão vedados o auxílio e a subvenção 

do Estado aos serviços de saúde das empresas com fins lucrativos.
86

 

Os serviços de ensino e educação também poderão ser prestados pelas 

organizações sociais, ao lado da prestação direta pelo Estado. Estão especificados nos arts. 

205 a 214 da Constituição Federal de 1988. 

No que diz respeito à cultura, a gestão de seus serviços está disposta no art. 216, 

§§1º, 2º e 3º, nos seguintes termos: 

 

Art. 216 – (...) 

 

§1º - O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o 

patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, 

tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. 

 

§2º - Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação 

governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela 

necessitem. 

 

§3º - A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e 

valores culturais. 

 

Assim, os serviços de cultura serão prestados pelo Estado diretamente, com o 

auxílio de entidades privadas, incluindo as organizações sociais. O mesmo ocorre com os 

serviços de proteção e preservação do meio ambiente, de pesquisa científica e de 

desenvolvimento tecnológico. 

No que concerne à proteção e preservação do meio ambiente, o art. 225 da 

Constituição Federal preceitua: 
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Art. 225 – Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações. 

 

A respeito dos serviços de pesquisa científica e de desenvolvimento tecnológico, 

urge destacar o art. 218, caput, e §§4º e 5º, da Constituição Federal: 

 

Art. 218 – O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a 

pesquisa e a capacitação tecnológicas. 

 

(...) 

 

§4º - A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de 

tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos 

e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, 

desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da 

produtividade de seu trabalho. 

 

§5º - É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita 

orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e 

tecnológica. 

 

Em síntese, os serviços em apreço são realizados pelas organizações sociais, com 

o fomento do Estado, ao mesmo tempo em que devem ser prestados diretamente por este e, 

também, podem ser exercidos livremente pela iniciativa privada, na medida em que não se 

caracterizam como serviços exclusivos de Estado. 

 

4.2 A responsabilidade da Administração Pública pelos encargos trabalhistas dos 

empregados das organizações sociais 

 

As organizações sociais têm um aparato de bens e pessoal para realizar as suas 

funções. Estes bens e trabalhadores podem ser cedidos pelo ente com o qual foi firmado o 

contrato de gestão, bem como podem ser próprios das organizações sociais. Quando estas 

contratam pessoas por conta própria, seus contratos de trabalho serão regidos pela CLT, e os 

empregados farão jus aos mesmos direitos que teriam se fossem empregados de empresas 

privadas com fins lucrativos. 

Entretanto, como as organizações sociais não possuem fins lucrativos, e exercem 

serviços de interesse do Estado e com o auxílio financeiro deste, é forçoso reconhecer que o 

dinheiro que paga estes trabalhadores é fornecido pelo ente estatal que firmou o contrato de 

gestão. Neste sentido, já foi salientado que as organizações sociais que possuem contrato de 
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gestão com o Poder Público têm as suas contas fiscalizadas pelo Tribunal de Contas, o qual 

tem como função fiscalizar o dinheiro público e a sua destinação. 

Assim, surge a controvérsia: caso a organização social não pague os direitos 

trabalhistas de seus empregados, a Administração Pública será responsável por este 

pagamento? O contrato de gestão equipara-se à terceirização, no que tange aos encargos 

trabalhistas dos empregados da organização social? 

De fato, a terceirização se caracteriza como uma relação trilateral, no qual há um 

contrato civil, ou administrativo, caso a tomadora seja a Administração Pública, entre a 

empresa tomadora de serviços e a empresa prestadora de serviços e, ao mesmo tempo, um 

vínculo entre a prestadora de serviços e o empregado, para que este realize seu trabalho à 

empresa tomadora, sem vínculo empregatício. 

Já o contrato de gestão pode ser denominado como um convênio, ou uma parceria 

de fomento, entre a Administração Pública e uma organização social, entidade sem fins 

lucrativos, para a prestação de serviços de interesse público.  

São, portanto, extremamente distintos os institutos da terceirização e do contrato 

de gestão, não podendo estes serem confundidos ou equiparados àqueles e, na mesma medida, 

não podem ser aplicados, por analogia à terceirização, leis e entendimentos jurisprudenciais 

ao contrato de gestão e às organizações sociais. 

Neste sentido, quando a Súmula nº 331, IV e V, do TST, determina a 

responsabilidade subsidiária da Administração Pública no caso de inadimplemento das 

obrigações trabalhistas das empresas prestadoras de serviços, não pode ser utilizado o mesmo 

juízo ao instituto do contrato de gestão, seja porque este não foi mencionado na Súmula em 

apreço, seja porque os temas não possuem semelhanças a ponto de ser aplicada pura e 

simplesmente a analogia, sem maiores aprofundamentos no tema. 

A organização social, independentemente do contrato de gestão, celebra contratos 

de trabalho com seus empregados para que estes prestem serviços necessários à execução do 

objeto da entidade e, diante disso, possui responsabilidade pelos encargos trabalhistas 

decorrentes do vínculo de emprego. 

Entretanto, a Administração Pública, por realizar atividade de fomento à 

organização social, fornecendo bens e recursos orçamentários, não pode, por isso, ser 

responsabilizada por quaisquer encargos da entidade sem fins lucrativos, pois, além de esta 

não fazer parte da Administração indireta, tal responsabilidade não está prevista no contrato 

de gestão ou na lei. 
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À Administração Pública cabe a fiscalização da execução do contrato de gestão e 

da aplicação dos recursos orçamentários que foram entregues à organização social, todavia, 

tal fiscalização não se estende ao cumprimento de encargos trabalhistas ou previdenciários, 

firmados exclusivamente entre organização social e empregados ou pessoas alheias ao 

contrato de gestão. Ou seja, diferentemente da terceirização, o contrato de gestão não abrange 

um terceiro em sua relação, na verdade, a relação é bilateral, entre Administração Pública e 

organização social. 

Desta forma, a responsabilização subsidiária da Administração Pública pelos 

encargos trabalhistas da organização social, ofenderia, precipuamente, o princípio da 

legalidade, insculpido no art. 5º, II, assim como no art. 37, caput, da Constituição Federal, 

pois não há lei prevendo tal responsabilidade nos casos de contratos de gestão. 

Neste sentido, o art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93 ainda preleciona, ao dispor sobre 

contratos administrativos, que a inadimplência do contratado, referente aos encargos 

trabalhistas, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento. 

Mesmo que o contrato de gestão não seja propriamente um contrato administrativo, de acordo 

com a abalizada doutrina, mas um convênio, tal disposição legal é aplicável por força do art. 

116 da mesma lei, que afirma poderem ser utilizados os preceitos da Lei nº 8.666/93 aos 

convênios e demais instrumentos congêneres firmados pelo Poder Público.
87

 

Ademais, as atividades prestadas pela organização social, e consequentemente, 

por seus empregados, não se caracterizam como serviços públicos em sentido estrito, mas sim 

como serviços de interesse público. Como já destacado anteriormente, tais serviços são 

públicos apenas quando prestados diretamente pelo Estado, e não no caso de prestação por 

entidades privadas, ainda que sem fins lucrativos e com o fomento do Poder Público. 

Assim, os empregados da organização social não prestam serviço público, e sim 

serviço de interesse público. Este serviço poderia ser prestado pela entidade privada, ainda 

que sem a intervenção do ente público, por serem livres à iniciativa privada. Desta forma, os 

empregados da organização social não podem ser equiparados a servidores públicos ou a 

empregados terceirizados, já que estes prestam serviço público, que se caracteriza quando é 

prestado diretamente pelo Estado. 

O convênio realizado entre organização social e ente público não se perfaz em 

uma locação de serviços com mão de obra, mas sim em fomento para que a organização social 

realize os seus objetivos, de maneira privada, o que também interessa à Administração 
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Pública, por ser atividade de finalidade social, como saúde, educação, proteção e preservação 

do meio ambiente, pesquisa científica, cultura e desenvolvimento tecnológico. 

Além disso, a Administração Pública e a organização social poderão dispor, em 

conjunto, nos termos do contrato de gestão, acerca de eventual responsabilidade da 

Administração Pública pelos encargos decorrentes da prestação dos serviços, mas isto 

constitui em uma liberalidade do instrumento de parceria, não podendo o Judiciário prever, 

sem nenhuma base em lei ou no contrato, que a responsabilidade da Administração Pública 

pelo pagamento dos direitos trabalhistas do contrato de gestão é subsidiária. 

Entretanto, quando o contrato de gestão for objeto de fraude, de forma que seja 

mascarada uma situação de verdadeira terceirização, entende-se que deve ser aplicada a 

Súmula nº 331 do TST e decretada a responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 

Notadamente, esta situação não se trata de uma equiparação do contrato de gestão à 

terceirização, mas sim uma aplicação direta do regramento da terceirização a uma hipótese em 

que está sendo tratada como contrato de gestão apenas para se desprender dos encargos 

trabalhistas devidos. 

 

4.3 Evolução jurisprudencial 

 

Nos casos de terceirização pela Administração Pública, tratada no capítulo 

anterior, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho está pacificada no sentido de 

permitir a responsabilização subsidiária da Administração Pública pelos encargos trabalhistas 

decorrentes da terceirização, de acordo com a ADC nº 16 e a Súmula nº 331 do TST. Para 

ilustrar o entendimento, segue julgado do ano de 2015 do TST: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. 

TERCEIRIZAÇÃO. Ante a possível contrariedade à Súmula 331, IV do TST, nos 

termos exigidos no artigo 896 da CLT, provê-se o Agravo de instrumento para 

determinar o processamento do recurso de revista. RECURSO DE REVISTA. 

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTIDADE PÚBLICA. ADC 16 DO 

STF. EFEITO VINCULANTE. PROCESSUAL. ACÓRDÃO ANTERIOR A 

31/05/2011. Ao reconhecer a constitucionalidade do artigo 71 da Lei 8.666/1993 

(ADC 16, julgada pelo STF em 24/11/2010), a Suprema Corte não afastou 

inteiramente a responsabilidade dos entes estatais tomadores de serviços pela 

fiscalização do correto cumprimento da legislação trabalhista e previdenciária na 

vigência do contrato administrativo. A despeito de o § 1º do artigo 71 da Lei 

8.666/1993 afastar a responsabilidade objetiva da administração pública pelo 

simples inadimplemento das empresas contratantes, subsiste, no entanto e em 

consonância com o STF, a possibilidade de o Estado ser responsabilizado quando, 

no caso concreto, verifica-se a culpa in vigilando do tomador de serviços a partir de 

conduta específica da entidade pública. Não se teria adotado, portanto, e por via 

transversa, a teoria de irresponsabilidade total do Estado. No caso concreto, todavia, 
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o Tribunal Regional não analisou o recurso ordinário à luz do entendimento exarado 

pelo STF, ou seja, não se manifestou quanto à configuração ou não de culpa in 

vigilando por parte da tomadora dos serviços, deixando de explicitar se a entidade 

estatal, ao contratar serviços, observou a obrigação, contida na Lei 8.666/93, de 

acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por parte da empresa terceirizada 

quanto ao adimplemento das obrigações trabalhistas. Dessa forma, torna-se 

necessário que o Tribunal Regional aprecie a pretensão objeto da demanda, levando 

em consideração a existência dos elementos norteadores da responsabilidade da 

entidade pública. O retorno dos autos ao Regional é medida qual se impõe, para que 

examine o pedido sob o enfoque da existência de culpa in vigilando, em respeito ao 

comando extraído do julgamento do ADC 16 do STF. Prejudicado o exame do tema 

"honorários assistenciais", o qual poderá ser objeto de novo recurso, sem que ocorra 

preclusão. Recurso de revista conhecido e parcialmente provido.
88

 

  

Deste modo, o Tribunal Superior do Trabalho, e assim o acompanha os demais 

tribunais trabalhistas, vem julgando pela possibilidade de responsabilizar subsidiariamente a 

Administração Pública nos casos de terceirização, desde que esteja presente a culpa in 

vigilando do ente público, tendo em vista que a sua responsabilidade é subjetiva, 

entendimento de acordo com a ADC nº 16, que julgou o art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93 

constitucional, mas permitiu que a Administração Pública fosse responsabilizada nas 

hipóteses de comprovação de sua culpa. 

Acerca da responsabilidade da Administração Pública pelos encargos trabalhistas 

decorrentes do contrato de gestão, o Tribunal Superior do Trabalho costumava indeferi-la, por 

entender que não se equiparava aos casos de terceirização. Neste sentido, julgado proferido 

pela 2ª Turma do TST: 

 

CONTRATO DE GESTÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 331, ITEM IV, DO TST. Consignado pelo 

Regional que a reclamada Trans Sistemas de Transportes S.A. atuou como gestora 

de negócios da reclamada Companhia Industrial Santa Matilde, inviável, 

juridicamente, enquadrar a lide no item IV da Súmula nº 331 deste Tribunal, uma 

vez que não se trata de intermediação de mão-de-obra. Recurso de revista conhecido 

e provido.
89

 

 

Da mesma forma, o entendimento da 3ª Turma do TST: 

 

RECURSO DE REVISTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A 

discussão travada nos autos deriva de ação trabalhista promovida por suposto 

empregado da 1ª reclamada pleiteando o reconhecimento de vínculo de emprego e o 

pagamento das verbas originárias do contrato de trabalho. Dessa forma, a Justiça do 

Trabalho é competente para julgar a questão por se tratar de lide decorrente da 

relação de trabalho (artigo 114, I, da Constituição Federal). Recurso de revista não 

conhecido. CONTRATO DE GESTÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 
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DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Infere-se dos autos que o Estado do Pará 

firmou contrato de gestão com a Associação São José Liberto para o 

desenvolvimento de programa no polo joalheiro estadual, com ênfase no apoio à 

produção e comercialização de gemas, joias e artesanatos produzidos no Estado do 

Pará. Nesse contexto, em que não houve contrato de prestação de serviços mediante 

terceirização, não há como manter a condenação subsidiária do Estado nos termos da 

Súmula nº 331, item IV, do TST, na medida em que mencionado verbete se refere à 

responsabilidade subsidiária nos casos em que há o inadimplemento das obrigações 

por parte da empresa interposta contratada em típica terceirização. Recurso de 

revista conhecido e provido. EM CONCLUSÃO: Recurso de revista parcialmente 

conhecido e provido.
90

 

 

Assim também julgava a 8ª Turma do TST: 

 

RECURSO DE REVISTA. PROCESSO ELETRÔNICO - COMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA DO TRABALHO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. 

CONTRATO DE GESTÃO. Embora a relação estabelecida entre os Reclamados 

decorra de contrato de gestão, certo é que os pedidos formulados na exordial 

derivam do contrato de trabalho celebrado entre o Reclamante e a primeira 

Reclamada, competindo à Justiça do Trabalho a definição dos responsáveis pelo 

adimplemento dos créditos trabalhistas eventualmente deferidos no presente feito. 

Recurso de Revista não conhecido. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE 

PÚBLICO. CONTRATO DE GESTÃO. SÚMULA 331 DO TST. 

INAPLICABILIDADE. O contrato de gestão, nos termos dos arts. 1º e 5º da Lei nº 

9.637/98, é o instrumento firmado pelo Poder Público e por entidade do terceiro 

setor, com vistas à formação de parceria para o fomento e a execução de atividades 

direcionadas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à 

proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde. Tal contrato, portanto, 

não tem por objeto a terceirização de serviços, não se sujeitando à incidência da 

Súmula 331 do TST. Precedentes. Recurso de Revista conhecido e provido.
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Assim, o TST, na maioria dos casos, entendia pela irresponsabilidade da 

Administração Pública pelos encargos trabalhistas decorrentes do contrato de gestão. 

Entretanto, a matéria não era pacífica e os Tribunais Regionais do Trabalho divergiam sobre o 

tema. 

O Supremo Tribunal Federal, instado a se posicionar sobre o tema, em 2012, não 

conheceu do Recurso Extraordinário e nem do agravo interposto posteriormente, por ser 

necessária a apreciação de matéria fática, mantendo a decisão do TST que determinou a 

responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos encargos trabalhistas de contrato 

de gestão fraudulento. Nesta senda, a ementa do julgado do STF: 

 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL. CONTRATO DE GESTÃO FRAUDULENTO. 

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO POR VERBAS 
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TRABALHISTAS. ALEGADA OFENSA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. 

INOCORRÊNCIA. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. REEXAME DE MATÉRIA 

FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. Agravo regimental a que 

se nega provimento.
92

 

 

A Subseção I Especializada de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do 

Trabalho julgou o tema no ano de 2013, entendendo pela responsabilidade subsidiária da 

Administração Pública pelos encargos trabalhistas decorrentes do contrato de gestão: 

 

EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA. DECISÃO EMBARGADA 

PUBLICADA NA VIGÊNCIA DA LEI 11.496/2007. CONTRATOS 

FRAUDULENTOS DE GESTÃO CELEBRADOS ENTRE O DISTRITO 

FEDERAL E O INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE - ICS. 

ACÓRDÃO DA TURMA QUE RECONHECE O VÍNCULO COM O 

INTERMEDIADOR DE MÃO DE OBRA E DETERMINA A CONDENAÇÃO 

MERAMENTE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. SÚMULA Nº 363 DO 

TST. CONTRARIEDADE. Esta e. Subseção, ao decidir a ação civil pública nº TST-

E-RR-1669600-89.2002.5.10.0900, Rel. Min. João Oreste Dalazen, DJU de 

16/03/2007, concluiu que os supostos contratos de gestão celebrados entre o Distrito 

Federal e o Instituto Candango de Solidariedade - ICS eram fraudulentos, pois 

diametralmente contrários à previsão contida no artigo 5º da Lei nº 9.637/98, e 

ainda porque destinados apenas à colocação de trabalhadores à disposição do 

Distrito Federal sem prévia aprovação em concurso público. Ora, já naquela ocasião 

esta e. Subseção havia concluído pela incidência do artigo 37, II, da Constituição 

Federal de 1988 sobre a relação de emprego daqueles trabalhadores; não se cogitou, 

então, de mera condenação subsidiária do Distrito Federal, pois o contrato de 

trabalho do Reclamante não foi celebrado com o intermediador fraudulento de mão 

de obra, pessoa jurídica de direito privado não integrante da Administração Pública, 

mas sim com o próprio ente público fomentador da inconstitucionalidade. Vale dizer, 

jamais se pretendeu que os Reclamantes prestassem algum tipo de serviço ou 

atividade ao ICS, mas sim apenas ao Distrito Federal. Logo, afrontaria a coisa 

julgada produzida naquela ação civil pública cogitar-se de vínculo de emprego 

válido com o ICS e responsabilidade meramente subsidiária do Distrito Federal, 

como decidido pela e. 7ª Turma. Recurso de embargos provido.
93

 

 

No caso concreto, a SBDI-I entendeu que o contrato de gestão era fraudulento e, 

por isso, declarou a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento 

dos direitos trabalhistas. No caso julgado pelo STF, a decisão também destaca que havia 

fraude no contrato de gestão. 

Após tal decisão da SBDI-I, tornaram-se mais frequentes decisões do TST 

julgando pela responsabilidade subsidiária da Administração Pública nos contratos de gestão. 

Entretanto, em alguns casos, não é perquirida a questão do contrato fraudulento, mas ocorre 

apenas a equiparação entre o contrato de gestão e a terceirização. Neste julgado, do ano de 
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2015, é declarada a responsabilidade subsidiária da Administração pelo desvirtuamento do 

contrato de gestão: 

 

RECURSO DE REVISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC 16/DF. CONTRATO DE GESTÃO. 

DESVIRTUAMENTO. 1. No julgamento da ADC 16 o STF pronunciou a 

constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, mas não excluiu a 

possibilidade de a Justiça do Trabalho, com base nos fatos da causa, determinar a 

responsabilidade do sujeito público tomador de serviços continuados em cadeia de 

terceirização quando constatada a culpa in eligendo e in vigilando, pronúncia dotada 

de efeito vinculante e eficácia contra todos. 2. Nesse sentido foi editado o item V da 

Súmula 331/TST, segundo o qual "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". 3. Na hipótese, depreende-se do 

acórdão regional que a responsabilidade subsidiária imputada ao ente público não 

decorreu do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela 

prestadora de serviços, hipótese rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento da ADC 16. 4. Com efeito, o Tribunal Regional aliado à configuração de 

"culpa da administração, no caso concreto", detectou a existência de desvirtuamento 

do contrato de gestão firmado entre o poder público e a organização social Instituto 

de Desenvolvimento Tecnológico e Apoio à Gestão e Saúde (IDGS). Este último 

fato, na linha de entendimento desta Corte Superior, é suficiente para a manutenção 

da responsabilidade subsidiária do ente público. Precedentes. Recurso de revista não 

conhecido, no tema. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA 

SINDICAL. AUSÊNCIA. 1. O Tribunal de origem entendeu devidos os honorários 

advocatícios ao argumento de que "embora o empregado não esteja assistido pelo 

Sindicato da categoria, nada obsta que possa buscar os benefícios na legislação 

geral, no caso, na Lei n. 1060/50." (fl.169). 2. A teor da OJ 305/SDI-I do TST, "na 

Justiça do Trabalho, o deferimento de honorários advocatícios sujeita-se à 

constatação da ocorrência concomitante de dois requisitos: o benefício da justiça 

gratuita e a assistência por sindicato", e, nos moldes da Súmula 219/TST, "a 

condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nunca superiores a 15% 

(quinze por cento), não decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a 

parte estar assistida por sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção 

de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação 

econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento ou da 

respectiva família" . Recurso de revista conhecido e provido, no tema.
94

 

 

 

Já nos julgados seguintes, declara-se a responsabilidade subsidiária da 

Administração Pública apenas por equiparação do contrato de gestão à terceirização, sem 

perquirir a existência de fraude do contrato de gestão: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. 

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. CONVÊNIO COM 

ENTIDADE PRIVADA. SÚMULA Nº 331, V, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO 

TRABALHO O regime de parceria pactuado com pessoa jurídica de direito privado, 

quer seja sob o regime de "contrato de gestão" (Lei nº 9.637/98), quer seja sob o 
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regime de "gestão por colaboração" (Lei nº 9.790/99), qualifica-se como convênio 

administrativo em virtude da comunhão de interesses e da mútua cooperação entre 

os pactuantes para realização de serviços de interesse social e utilidade pública. Em 

tais modalidades de contratação, o ente público atua como verdadeiro tomador de 

mão de obra mediante contratação de pessoa jurídica interposta, razão por que 

responde subsidiariamente quando resultar comprovado que este não cumpriu ou 

falhou em cumprir as obrigações previstas na Lei nº 8.666/93, aplicáveis ao 

convênio por força do disposto no art. 116 desse diploma legal. Se o TRT de origem, 

com base em aspectos fáticos constantes dos autos, conclui que o ente público não 

fiscalizou o cumprimento da legislação trabalhista pela entidade conveniada, é 

legítima a condenação subsidiária imposta à Administração Pública. Agravo de 

instrumento do Município Reclamado de que se conhece e a que se nega 

provimento.
95

 

 

RECURSO DE REVISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE 

PÚBLICO. CONVÊNIO COM ENTIDADE PRIVADA. TESE DA 

IRRESPONSABILIDADE ABSOLUTA. SÚMULA Nº 331, V, DO TRIBUNAL 

SUPERIOR DO TRABALHO 1. O regime de parceria pactuado com pessoa jurídica 

de direito privado, quer seja sob o regime de "contrato de gestão" (Lei nº 9.637/98), 

quer seja sob o regime de "gestão por colaboração" (Lei nº 9.790/99), qualifica-se 

como convênio administrativo em virtude da comunhão de interesses e da mútua 

cooperação entre os pactuantes para realização de serviços de interesse social e 

utilidade pública. 2. Em tais modalidades, o ente público atua como verdadeiro 

tomador de mão de obra mediante contratação de pessoa jurídica interposta, razão 

por que responde subsidiariamente se resultar comprovado que este não cumpriu ou 

falhou em cumprir as obrigações previstas na Lei nº 8.666/93, aplicáveis ao 

convênio por força do disposto no art. 116 desse diploma legal. 3. Por conseguinte, a 

aplicação da tese da irresponsabilidade absoluta da Administração Pública em casos 

de inadimplemento das obrigações trabalhistas pela entidade conveniada (prestadora 

de serviços) implica contrariedade à Súmula nº 331, V, do Tribunal Superior do 

Trabalho. 4. Afastada a declaração de irresponsabilidade absoluta do ente público, 

determina-se o retorno dos autos à Corte de origem para que prossiga no julgamento 

do mérito, como entender de direito, mediante exame da virtual conduta culposa da 

Administração, conforme diretriz perfilhada na Súmula nº 331, V, do TST, visto que 

inviável o reexame de fatos e provas em sede de recurso de revista (Súmula nº 126 

do TST). 5. Recurso de revista do Reclamante de que se conhece e a que se dá 

parcial provimento.
96

 

 

Destaca-se que, nos julgados em apreço, o TST declara a responsabilidade 

subsidiária da Administração Pública pelo pagamento dos encargos trabalhistas do contrato de 

gestão, aplicando a Súmula nº 331 do TST por analogia à terceirização, aferindo acerca da 

culpa da Administração Pública, mas não sobre a fraude do contrato de gestão, de modo que, 

mesmo que o contrato de gestão seja lícito, a Súmula seria aplicada. 

Entretanto, como já ressaltado, não pode ser utilizada tal Súmula aos contratos de 

gestão, tendo em vista que esta refere-se apenas aos casos de terceirização que, salvo nos 

casos de fraude, não podem ser equiparados, por não possuírem semelhanças.  
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Urge destacar, neste sentido, que o contrato de gestão não se destina a fornecer 

serviços com mão de obra à Administração Pública, mas sim a prestar serviços de interesse 

público, por meio de entidade sem fins lucrativos, com o apoio e incentivo do Estado. Tal 

incentivo pode dar-se por recursos orçamentários, mas isso não significa que a Administração 

Pública deve responsabilizar-se por todos os encargos devidos pela organização social, 

notadamente os trabalhistas. 

Todavia, quando o contrato de gestão for objeto de fraude, de forma que seja 

mascarada uma situação de fornecimento de mão de obra, sem a prestação de quaisquer outros 

serviços pela organização social, deve ser aplicada a Súmula nº 331 do TST ao contrato de 

gestão, tendo em vista restar caracterizada uma terceirização disfarçada. Tal situação pode ser 

identificada quando, por exemplo, os empregados da organização social prestam serviços 

dentro de um órgão da Administração Pública, sem nunca terem exercido suas funções 

diretamente para a organização social, sendo esta mera intermediadora. Destaca-se que estas 

hipóteses devem ser analisadas de acordo com o caso concreto, não podendo o Judiciário 

declarar indiscriminadamente a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos 

encargos trabalhistas do contrato de gestão, sem aferir a existência de fraude. 

Ademais, seria completamente razoável que o Tribunal Superior do Trabalho, em 

vez de aplicar a sua Súmula nº 331 em analogia entre o contrato de gestão e a terceirização, 

criasse uma Súmula ou uma Orientação Jurisprudencial própria para os casos de contratos de 

gestão, com fundamentos específicos para entender pela responsabilidade subsidiária nestes 

casos, ou até mesmo, que o Poder Legislativo, fizesse uma lei tratando acerca da 

responsabilidade da Administração Pública nos casos de contratos de gestão. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho, perquiriu-se acerca da responsabilidade da Administração Pública 

pelo pagamento dos encargos trabalhistas decorrentes do contrato de gestão com as 

organizações sociais, em um comparativo à responsabilidade, já admitida pela doutrina e 

jurisprudência, pelos direitos trabalhistas provenientes da terceirização com a Administração 

Pública. 

Primeiramente, trouxe-se a definição e o histórico das organizações sociais, como 

entidades sem fins lucrativos que recebem o fomento do Estado, com o objetivo de prestar 

serviços de interesse social ou de utilidade pública, por meio de um contrato de gestão 

firmado com o Poder Público. Tais entidades foram criadas em virtude da adoção do sistema 

da Administração Pública gerencial, que visa diminuir os serviços prestados pelo Estado 

diretamente e concentrá-lo na função de controle de resultados. 

Desta forma, ao expor o regime jurídico deste instituto, mostrou-se a controvérsia 

doutrinária e jurisprudencial acerca de sua constitucionalidade, discutida porque a 

organização social é exceção a vários princípios e regras do Direito Administrativo, como a 

impessoalidade e a exigência de licitação, entendendo-se, assim, pela inconstitucionalidade do 

instituto. Nesta conjuntura, o Supremo Tribunal Federal julgou constitucional a organização 

social, sua Lei nº 9.637/98 e o art. 24, XXIV, da Lei nº 8.666/93, assinalando que tais 

entidades não necessitam observar a licitação e o concurso público, mas que a celebração do 

contrato de gestão, a permissão de uso de bens públicos, a cessão de servidores e as 

contratações com dispensa de licitação deverão ser realizadas de forma pública, objetiva e 

impessoal, mediante a observância dos princípios do art. 37, caput, da Constituição Federal de 

1988. 

Em seguida, foi destacada a terceirização, que é uma relação trilateral entre 

empregado, empresa tomadora de serviços e empresa prestadora de serviços, na qual o 

trabalhador presta serviços à tomadora sem terem uma relação entre si, já que a relação do 

empregado é com a prestadora de serviços. Entre as empresas tomadora e prestadora existe 

um contrato, que possibilita tal relação trilateral. Foram explanadas, também, as modalidades 

lícita e ilícita de terceirização, bem como o Projeto de Lei nº 4330/04, o qual pretende dispor 

legalmente sobre a terceirização. 

No que tange à terceirização na Administração Pública, foram salientadas as 

hipóteses em que é permitida, bem como suas peculiaridades. Ademais, no que concerne à 

responsabilidade do Poder Público pelos encargos trabalhistas da terceirização, foi destacada 
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a controvérsia entre a Súmula nº 331 do TST e o art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93, e a sua 

apreciação pela Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 16, na qual restou decidido que o 

artigo da Lei de Licitações é constitucional e a aplicação da Súmula pelo TST estava ferindo a 

cláusula de reserva de plenário. Por conseguinte, o TST modificou a redação do inciso IV do 

seu Enunciado de Súmula nº 331 e acrescentou os incisos V e VI, para adotar o entendimento 

do Supremo pela responsabilidade subsidiária na terceirização apenas quando a 

Administração Pública incorrer em culpa in vigilando ou in eligendo. 

Neste sentido, também foram explanadas as diferenças entre responsabilidade 

contratual e extracontratual, as modalidades de responsabilidade objetiva e subjetiva, e de 

responsabilidade solidária e subsidiária, e os conceitos de culpa in eligendo e culpa in 

vigilando, para perquirir a natureza jurídica da responsabilidade da Administração Pública 

pelos encargos trabalhistas. 

Por fim, acerca da responsabilidade da Administração Pública pelos direitos 

trabalhistas decorrentes do contrato de gestão com organizações sociais, restou consignado 

que, apesar o posicionamento mais recente da jurisprudência do Tribunal Superior do 

Trabalho ser a favor da responsabilidade subsidiária da Administração, tal entendimento não 

pode ser aceito, por causa das inúmeras diferenças entre os institutos do contrato de gestão e 

da terceirização. 

Nesta senda, enquanto a terceirização trata de uma relação trilateral para o 

fornecimento de mão de obra à empresa tomadora de serviços, o contrato de gestão diz 

respeito a um convênio para que sejam prestados, pela organização social, serviços de 

interesse social e de utilidade pública, sob o regime jurídico de direito privado, com o apoio 

do ente público, que fornecerá recursos orçamentários, permissão de uso de bens públicos e 

poderá ceder servidores públicos. 

Assim, não pode ser aplicada a Súmula nº 331 do TST ao contrato gestão sem 

maiores investigações sobre o tema, pois assim caracterizar-se-á uma ofensa ao princípio da 

legalidade, tendo em vista que não há nenhuma lei estabelecendo a responsabilidade 

subsidiária da Administração Pública pelos encargos trabalhistas decorrentes do contrato de 

gestão, nem o equiparando à terceirização. Notadamente, o art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93 

estabelece que a inadimplência do contratado, ou seja, da organização social, não transfere à 

Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas do 

contrato. Ainda, o art. 116 da Lei dispõe que esta é aplicável no caso de convênios e outros 

instrumentos congêneres firmados pelos órgãos e entidades da Administração Pública. 
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Desta forma, entende-se que a Administração Pública não possui responsabilidade 

pelos encargos trabalhistas do contrato de gestão, de forma que são de responsabilidade 

exclusiva da organização social, a qual firmou os contratos de trabalho com os empregados. 

Ademais, a responsabilidade subsidiária poderá ser aplicada, apenas, nos casos de 

fraude ao contrato de gestão, de forma que este se mostre, na realidade, como uma locação de 

mão de obra, tendo a celebração do convênio acontecido apenas para disfarçar a situação de 

terceirização. 

Por fim, aceitável a ideia da criação, pelo Tribunal Superior do Trabalho, de uma 

Súmula ou Orientação Jurisprudencial, entendendo pela responsabilidade subsidiária da 

Administração Pública pelos encargos trabalhistas no contrato de gestão, com o fim de 

proteção ao trabalhador, ou de uma lei, pelo Poder Legislativo, definindo a solução da 

controvérsia. 
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