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Resumo: O presente estudo aborda a prestação de serviços por empresa interposta em sede da 
Administração Pública à luz dos novos entendimentos que circundam o julgamento da Ação 
Declaratória de Constitucionalidade n. 16. Propõe-se uma análise do art. 71, §1º, da Lei 
Federal nº 8.666/93, objeto da citada ação, que proíbe a transferência de encargos trabalhistas 
da contratada à administração pública. Pretende-se abordar os argumentos que ensejaram o 
julgamento da ação e que fundamentam a responsabilização da Administração Pública, 
conforme aplicada pela Justiça do Trabalho, fundada na Súmula nº 331 do TST. Busca-se 
demonstrar a extrema importância das medidas fiscalizadoras em sede da contratação de 
empresa terceirizada pelo ente público, cujo desatendimento, poderá ensejar a sua 
responsabilização por culpa. 
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1 – INTRODUÇÃO 
 

A prestação de serviços por empresa interposta surgiu no Brasil à margem de uma 

legislação específica, resultando, apenas da liberdade contratual da relação empregatícia. 

Contudo, trata-se de uma exceção à relação de emprego, caracterizada pelo vínculo relação de 

emprego trilateral que ocorre quando o trabalhador firma contrato de trabalho com um 

empregador, intermediário de mão de obra, contudo, exerce seus serviços contratualmente 

firmados para outro empregador, tomador dos serviços, sem que haja pessoalidade e 

subordinação direta quanto a este. 

Isso resultou em negação de direitos trabalhistas, sem houvesse qualquer sanção 

aos empregadores. O Poder Público, da mesma forma que o empresário particular, quando 
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atua como contratante de empresas de prestação de serviço terceirizado, não raro comete 

injustiças trabalhistas, negando todo o arcabouço jurídico de proteção constitucional dedicada 

aos trabalhadores. 

Diante disso, o TST editou a Súmula n. 331, do TST, mitigando a omissão 

legislativa, passando a prever, especialmente, que em caso de inadimplemento dos créditos 

trabalhistas do prestador dos serviços, caberá a responsabilização subsidiária do tomador dos 

serviços, mesmo no que tange à Administração Pública, o que passou a ser amplamente 

aplicado pela Justiça do Trabalho. Contudo, criou-se uma aparente incompatibilidade com o 

art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, que prevê que o inadimplemento do contratado não transfere a 

responsabilidade pelos encargos trabalhistas.  

No fim de 2010 a questão foi decidida em sede do julgamento da Ação 

Declaratória de Constitucionalidade n. 16, onde o Supremo decretou a constitucionalidade do 

art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, apresentando novos aspectos à responsabilização da 

Administração Pública por débitos trabalhistas das prestadoras de serviços. 

O estudo objetiva a análise dos novos aspectos que decorreram do julgamento da 

ADC n. 16, a qual foi julgada procedente, portanto, declarando a constitucionalidade do art. 

71, §1º, da lei n. 8.666/93, impedindo que a Justiça do Trabalho declare a 

inconstitucionalidade da referida norma federal. Contudo, ao contrário do que possa parecer a 

princípio, como se objetiva esclarecer ao longo deste estudo, a declaração de 

constitucionalidade da norma em nada prejudicou a responsabilização da Administração 

Pública por débitos trabalhistas, apenas limitou a sua margem de aplicação para os casos em 

que resulte claramente comprovada a culpa da administração. Com isso, a fiscalização das 

contratadas assumiu grande importância, seja no momento da sua escolha ou no cumprimento 

das obrigações contratuais trabalhistas. 

A pesquisa foi desenvolvida em razão da grande divergência que gira em torno do 

tema, o que acaba causando insegurança no ordenamento jurídico, no que tange à obtenção 

dos créditos trabalhistas. Para a elaboração deste trabalho foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica e documental, utilizando-se de consultas em livros, revistas, periódicos, decisões 

dos tribunais, artigos científicos e em sítios eletrônicos. O método escolhido foi o dedutivo, 

partindo-se de considerações gerais a fim de alcançar resultados pontuais. 

 

 



2 – DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART 71, § 1º da LEI N.º 

8.666/93 
 

Primeiramente, a conseqüência imediata do julgamento da ADC n. 16 é que a 

declaração de constitucionalidade possui efeito vinculante, impedindo que a 

constitucionalidade art. 71, § 1º da Lei n.º 8.666/93 venha a ser questionada novamente, em 

razão da presente divergência, em sede do controle difuso de constitucionalidade. Portanto, 

qualquer decisão da Justiça Trabalhista que em seu conteúdo venha a declarar a 

inconstitucionalidade do art. 71, § 1º da Lei n.º 8.666/93, a fim de justificar a responsabilizar 

do ente público, viola a decisão do STF, cabendo a interposição de reclamação constitucional 

ao Supremo. 

A questão paradoxal é que ao decidir acerca da responsabilização subsidiária da 

Administração Pública por débitos trabalhistas das prestadoras de serviço (Súmula n.º 331, IV 

do TST), o TST em momento algum argüiu a inconstitucionalidade do referido parágrafo. Por 

este motivo, inclusive, levada ao plenário, o Ministro Relator Cezar Peluso, votou pelo seu 

não conhecimento, tendo em vista que não estaria atendido o requisito da controvérsia 

judicial. 

Contudo, a ação foi conhecida em face do entendimento de que, apesar de não ter 

sido declarada inconstitucional, as decisões da Justiça Trabalhistas se fundavam em 

argumentos baseados na inconstitucionalidade do referido parágrafo. Através de tal 

entendimento, presume-se que a mera utilização pela Justiça do Trabalho do item IV da 

Súmula n. 331 deixaria implícita a declaração de inconstitucionalidade do § 1º  do art. 71. 

Na verdade, ao responsabilizar o ente estatal em face dos débitos trabalhistas, 

utilizando-se do entendimento da Súmula n. 331, IV, o TST apenas interpretou 

sistematicamente o art. 71, § 1º da Lei n.º 8.666/93, mitigando a proibição da transferência de 

débitos trabalhistas das prestadoras de serviços para a Administração Pública (SILVA, 2011, 

p. 272). Para Carvalho (1998): 
 

A interpretação de maneira sistemática analisa a lei atendo-se ao fato de que 
o direito é organizado em princípios informadores e hierárquicos, que 
subordinam as leis em um conjunto harmônico. Portanto, para que sejam as 
leis por esse modo interpretadas, há que se examinar a sua relação com as 
demais leis que integram o ordenamento jurídico. 

 
Assim, ao proceder dessa forma, não se vislumbra qualquer procedimento 

incomum na conduta do julgador, visto que a aplicação e interpretação das leis são atividades 



inerentes à função dos magistrados. Carvalho (1998) entende que o Estado tem como 

principal função a pacificação social, assumindo exclusivamente para si a solução dos 

conflitos de interesses, buscando a efetivação da Justiça através da norma positivada. Isso, 

portanto, “realça sobremaneira a atividade dos juízes, órgãos estatais incumbidos do exercício 

da jurisdição, uma vez que toda norma a ser por eles aplicadas ao caso concreto, dirimindo as 

lides, é passível de interpretação.” 

Desse modo, resta concluir que a interpretação da lei federal trabalhista é da 

competência do TST, entendendo-se, portanto, que o julgamento da matéria pela Justiça 

Trabalhista não deu qualquer margem ao entendimento da inconstitucionalidade da norma, 

visto que a mesma sequer foi suscitada. Trata-se de mera aplicação da lei ao caso concreto, a 

qual deve ser precedida de legitima interpretação por parte do julgador. Isso ocorre, pois “A 

lei, como fonte principal do direito, aquiesce com vários sentidos e, vigorando 

indefinidamente, acena com a possibilidade de ter mais de uma interpretação ao longo dos 

tempos, desde que seja esta a cada tempo racional e visando unicamente o bem comum.” 

(CARVALHO, 1998). 

Ressalta-se ainda que, da mesma forma, a Súmula n. 331, IV, do TST, incorre 

apenas em literal desconformidade com o art. 71, § 1º, visto que a mesma não o declara 

inconstitucional, mas, ao contrário, nele próprio busca fundamento para sua aplicação, 

inclusive, citando-o em seu texto. Assim, a súmula citada representa mera exceção à regra da 

não transferência de encargos contratuais trabalhistas à Administração Pública, que inclusive 

reafirma a eficácia e a força cogente da norma federal. Em consonância com Silva (2011, p. 

274): 
 
Portanto o art. 71, § 1º, não foi questionado em sua constitucionalidade. Foi, 
tão só, interpretado como é dever de todo juiz que julga e que, em nome do 
povo e, na forma da Constituição, exerce o poder jurisdicional. [...] Esta foi 
também a diretriz da Súmula n. 331, IV, do TST, que faz referencia à Lei n.º 
8.666/93, não para acoimá-la de inconstitucional, mas para reafirmá-la 
através da interpretação sumulada, ou seja, cabe ao órgão público a 
responsabilidade subsidiária pelos direitos trabalhistas, caso a empresa 
contratada pela Administração Pública, direta e indireta, não os cumpra. 

 

Conforme o § 1º do art. 71 da Lei n.º 8.666/93: 
 
§  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.  

 



Observando-se o artigo citado, é possível compreender que houve certa prudência 

do legislador na defesa do interesse público, evitando quaisquer tentativas de burla aos 

contratos administrativos. Caso contrário, as empresas licitantes poderiam, propositalmente, 

apresentar preços abaixo dos de mercado, a fim de vencer a concorrência, não repassando os 

valores contratuais aos trabalhadores, sabendo de antemão que o Estado estaria 

automaticamente obrigado ao pagamento. Contudo, a observação da norma sobre outro 

ângulo, permitindo-se uma interpretação literal e taxativa do art. 71, § 1º da Lei n.º 8.666/93, 

conduziria ao entendimento de que a Administração Pública não será responsabilizada, em 

qualquer hipótese, pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais. 

Para Silva (2011, p. 272), tal interpretação da norma ensejaria o direito da 

Administração Pública de causar danos a terceiros, tornando-se imune à lei e às obrigações 

jurídicas, deixando de pagar o que deve. Para o autor, “A lei instituiria a fraude e a má-fé  no 

ordenamento jurídico e a moralidade mínima que a norma deve garantir estaria 

definitivamente destruída. Se a má-fé começa pelo legislador, nada mais há de se esperar do 

ordenamento jurídico.”. 

Uma interpretação literal do art. 71, § 1º, ofenderia o princípio do Estado 

Democrático de Direito, pelo qual tanto as entidades públicas como as privadas devem se 

responsabilizam pelos atos que cometem, não podendo o Estado promover discriminação 

entre setores da sociedade sob pena do descumprimento do princípio da igualdade. Isso 

constituiria uma ofensa à própria Constituição vigente, descumprindo as normas que devem 

ser observadas quando da aplicação da legislação infraconstitucional, como os direitos 

fundamentais trabalhistas. Visto que a Constituição Federal protege os “valores sociais do 

trabalho e da livre iniciativa” (art. 1º, IV, da CF); a ordem econômica “fundada na valorização 

do trabalho humano e na livre iniciativa” (art. 170 da CF); e a ordem social que “tem como 

base o primado do trabalho e como objetivo o bem estar social” (SILVA, 2011, p. 274). 

Portanto, para Silva (2011, p. 274), não pode a Administração Pública, já tendo se 

beneficiado dos serviços do trabalhador, deixar de promover sua compensação econômica, 

sob pena de ofensa à própria Constituição, que tanto valoriza o trabalho humano. Contudo, 

como visto, o entendimento consubstanciado é de que o art. 71, § 1º, pode ser interpretado 

pelo julgador, tendo a sua aplicabilidade afastada em alguns casos relativos à terceirização da 

relação empregatícia. 

 

 



3 – DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA ADC N. 16 
 

Com a finalidade de esclarecer os argumentos e os bens jurídicos em conflito, 

cabe trazer à tona as razões que ampararam cada uma das correntes, em sede do julgamento 

da ADC n. 16, demonstrando as hipóteses em que caberá a responsabilização da 

Administração Pública por débitos trabalhistas da prestadora de serviços, assunto que trouxe 

grande divergência ao ordenamento jurídico. 

No julgamento, decidido por maioria, foi vencido apenas o voto do Ministro 

Ayres Brito, que entendeu pela inconstitucionalidade do art. 71, § 1º da Lei n.º 8.666/93 sob o 

argumento de que a Constituição Federal exauriu as formas de recrutamento de pessoal para 

cargo ou emprego público, nos seguintes casos: concurso público, nomeação para cargo em 

comissão e contratação temporária. Portanto, não inclui a terceirização, inobstante sua ampla 

utilização no setor público. Assim, considerando a falta de amparo constitucional da matéria, 

caberia à Suprema Corte admitir a responsabilização subsidiária da Administração Pública, 

prática literalmente proibida pelo do art. 71, § 1º da Lei n.º 8.666/93, razão pela qual ficaria o 

mesmo em desconformidade com a Constituição. 

Conforme Viana et al (2011, p. 290), o Ministro Relator Cézar Peluso resumiu o 

entendimento consubstanciado no julgamento em dois entendimentos. Para o primeiro 

entendimento, a aplicação da Súmula n.º 331 do TST para responsabilizar o ente estatal, 

exclusivamente, em razão do inadimplemento do contratado, apesar de não declarar a 

inconstitucionalidade do art. 71, § 1º da Lei n.º 8.666/93, retira-lhe aplicação e eficácia, 

violando a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF); alem de constituir o 

descumprimento da Súmula Vinculante n.º 10 do STF. 

Para o segundo entendimento, pronunciou-se o STF acerca da constitucionalidade 

do art. 71, § 1º, confirmando a sua compatibilidade junto à Constituição Federal; desse modo, 

não poderá a Justiça Trabalhista negar vigência à respectiva norma federal, aplicando a 

responsabilidade ao ente estatal de forma automática, apenas em face do descumprimento dos 

direitos trabalhistas pelo contratado. 

Dessa forma, como previamente comentado, consubstanciou-se o entendimento de 

que a constitucionalidade da norma respectiva não afasta a possibilidade de sua interpretação 

sistemática, para que com base em outras normas e princípios, constitucionais ou 

infraconstitucionais, seja possível a responsabilização da Administração Pública por débitos 

trabalhistas, quando, no caso concreto, for constatado que o ente estatal não cumpriu com 



suas obrigações inerentes ao contrato de terceirização. Trata-se, portanto, de 

responsabilização subjetiva, decorrente da culpa da Administração Pública que escolheu mal 

o contratado ou não fiscalizou adequadamente os seus serviços. Neste sentido, Viana et al 

(2011, p. 291), entende que: 

 

No mesmo passo concluíram que a constitucionalidade do enunciado legal 
não afasta, no entanto, a possibilidade de sua interpretação sistemática com 
outros dispositivos legais e constitucionais que impõem à Administração 
Pública contratante o dever de licitar e fiscalizar de forma eficaz a execução 
do contrato, inclusive quanto ao adimplemento de direitos trabalhistas, de 
forma que, constatada no caso concreto a violação desse dever fiscalizatório, 
continua plenamente possível a imputação de responsabilidade subsidiária à 
Administração Pública por culpa in eligendo ou in vigilando. 

 

O Ministro Relator Cezar Peluso, ao longo de toda a audiência contornou os 

argumentos divergentes que entendiam pela literalidade da norma em comento, impedindo 

interpretações com o propósito de afastar a responsabilidade da Administração Pública. Tal é 

o entendimento da Ministra Carmen Lúcia, que entende que a norma é taxativa, impedindo a 

transferência de encargos trabalhistas das contratadas à Administração Pública, de modo que 

seu afastamento somente se dará em razão de inconstitucionalidade (Viana et al, 2011, p. 

291). 

O Ministro Relator Cezar Peluso, da mesma forma, entende que a Administração 

Pública não deve ser automaticamente responsabilizada pelo inadimplemento de obrigações 

trabalhistas pelas prestadoras de serviços, visto que estas empresas são contratualmente 

obrigadas ao adimplemento dessas parcelas. (Viana et al, 2011, p. 291). Contudo, buscou 

acautelar também os interesses dos empregados terceirizados, entendendo que a previsão 

expressa da irresponsabilidade do Poder Público, quanto aos débitos trabalhistas, está 

condicionada a outras normas relativas à conduta da própria Administração. 

Assim, o Ministro Relator posicionou-se favorável à responsabilização da 

administração por débitos trabalhistas quando constatada a culpa do ente público, 

independentemente da constitucionalidade da norma federal. Segundo o Ministro Relator: 

 

Eu só quero dizer o que eu estou entendendo a postura da justiça do trabalho. 
Ela tem dito o seguinte: realmente, a mera inadimplência do contratado não 
transfere a responsabilidade nos termos do que está na lei, neste dispositivo. 
Então esse dispositivo é constitucional. Mas isso não significa que eventual 
omissão da administração pública na obrigação de fiscalizar as obrigações 
do contratado não gere responsabilidade à administração. É outra matéria, 
são outros fatos, examinados à luz de outras normas constitucionais. Então, 
em outras palavras (...), nós não temos discordância sobre a substância da 



ação, eu reconheço a constitucionalidade da norma. Só estou advertindo ao 
tribunal que isso não impedirá que a justiça do trabalho recorra a outros 
princípios constitucionais e, invocando fatos da causa, reconheça a 
responsabilidade da administração, não pela mera inadimplência, mas por 
outros fatos. (Viana et al, 2011, p. 291). 

 

Favorável também o posicionamento do Ministro Ricardo Lewandowisk, 

entendendo, em conformidade com o Ministro Relator, pela possibilidade de 

responsabilização da Administração Pública decorrente de culpa, tendo em vista a grande 

importância na escolha e fiscalização adequadas das empresas contratadas. Pois a má escolha 

ou a má fiscalização podem ensejar a fraude às licitações., cita o pronunciamento do Ministro 

Ricardo Lewandowisk, nos seguintes termos: 

 

Nos defrontamos quase que cotidianamente em ações de improbidade (...), 
que são empresas de fachada, muitas vezes constituídas com capital de mil 
reais que participam de licitações milionárias e essas firmas depois de feitas 
ou não as obras objeto da licitação, desaparecem do cenário jurídico e 
mesmo do mundo fático e ficam com um débito trabalhista enorme. O que 
ocorre no caso? Há claramente, está claramente configurada a culpa in 
vigilando e in eligendo da administração, e aí, segundo o TST, incide ou se 
afasta, digamos assim, esse art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666. Viana et al (2011, 
p. 291) 

 

Para Viana et al (2011, p. 291-292), mesmo os Ministros que adotavam uma linha 

mais literal da norma sub examine, ao longo da audiência de julgamento da ADC n. 16, 

acolheram o entendimento adotado pelo Relator, diante dos graves prejuízos que seriam 

causados ao trabalhador decorrentes da não responsabilização da Administração Pública; ou 

seja, decorrentes da inexistência de responsabilidade do ente estatal contratante na 

fiscalização dos direitos dos trabalhadores terceirizados. Foi o caso do Ministro Gilmar 

Mendes, que ressaltou a grande necessidade de fiscalização dos contratos firmados pela 

Administração Pública, sob pena de culpa in vigilando, entendendo cabível a exigência de 

comprovação do efetivo adimplemento das obrigações trabalhistas das contratadas. (Viana et 

al, 2011, p. 291-292). 

Diante de tal fato, a Ministra Carmen Lúcia questionou acerca da legalidade da 

responsabilização da Administração Pública, à luz da literalidade do art. 71, § 1º, da Lei n.º 

8.666/93. Argumenta a Ministra que o pagamento de faturas às empresas contratadas pelo 

Poder Público pressupõe a comprovação, pela contratada, do pagamento das obrigações 

trabalhistas e previdenciárias. Entendendo, portanto, pelo não cabimento de responsabilização 

ao ente público, em face dos instrumentos de que dispõe para a correta execução dos 



contratos. Neste momento do debate, o Ministro Relator Cezar Peluso, aproveitou o 

comentário da Ministra para reforçar a corrente adotada, conforme já previamente abordada 

(VIANA et al, 2011, p. 292). Segundo o Ministro Cezar Peluso: 

 

V.exa. está acabando de demonstrar que a administração pública é obrigada 
a tomar uma atitude que, quando não toma, constitui inadimplemento dela. É 
isso que gera a responsabilidade que vem sendo reconhecida pela justiça do 
trabalho, não é a constitucionalidade da norma. A norma é sábia, ela diz que 
o mero inadimplemento não transfere a responsabilidade, mas a 
inadimplência da obrigação da administração é que lhe traz como 
conseqüência uma responsabilidade que a justiça do trabalho eventualmente 
pode reconhecer, independentemente da constitucionalidade da lei. (VIANA 
et al, 2011, p. 292). 

 

Com esse entendimento, o Relator demonstrou que toda a polêmica que circunda 

o tema deve ser resolvida por uma simples prática hermenêutica, não sendo relevante para a 

responsabilização da Administração a discussão acerca da constitucionalidade ou não da 

norma, inobstante inexistirem dúvidas de sua conformidade com a Constituição Federal, 

inclusive pela Justiça do Trabalho. Na verdade, a própria Administração, ao inadimplir uma 

obrigação a qual se incumbe de realizar, relativa à efetiva fiscalização do cumprimento das 

obrigações contratuais da empresa terceirizada, tais como o pagamento das verbas 

trabalhistas, atrai para si a responsabilidade pelo eventual inadimplemento superveniente da 

empresa terceirizada. 

Assim, a inadimplência do contratado não transfere de imediato a 

responsabilidade à Administração, que decorre de uma ação culposa da administração quanto 

à má fiscalização ou má escolha das empresas com quem contrata. Em outras palavras, 

entende-se pela possibilidade de responsabilização da administração, não com base na 

inadimplência do contratado, conforme o art. 71, § 1º, mas com base em outras normas, 

princípios e à luz dos fatos concretos. Portanto, a responsabilização do ente estatal não 

ensejaria o afastamento da norma respectiva, visto que a mesma prevê expressamente que: “A 

inadimplência do contratado [....] não transfere à Administração Pública a responsabilidade 

por seu pagamento [....]”. 

Contudo, não obstante a ocorrência, de fato, do inadimplemento do contratado 

ante suas obrigações trabalhistas, a Justiça do Trabalho, havendo indícios de descumprimento 

dos procedimentos relativos à escolha ou à fiscalização das contratadas, ou de outras 

obrigações imputadas à Administração, pode recorrer às outras normas e princípios, legais e 



constitucionais para responsabilizar a Administração Pública por culpa in eligendo ou in 

vigilando. 

Isso, portanto, aumenta demasiadamente a importância da fiscalização das 

empresas contratadas pela Administração Pública, de modo a evitar uma responsabilização 

subsidiária por débitos trabalhistas. Em razão disso cabe abordar a temática da fiscalização da 

Administração e as regras relativas à mesma. 

 

 

4 – DO DEVER FISCALIZATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 
 

Ultrapassada a fase de divergências, consolidou-se na ADC n. 16 o entendimento 

que possibilita que o trabalhador terceirizado, que prestou serviços à Administração Pública, 

receba suas verbas trabalhistas. Tal corrente se funda no próprio Estado Democrático de 

Direito, à luz da distribuição adequada de direitos e prerrogativas proporcionalmente aos 

deveres e atribuições do sujeito, o que decorre do princípio da igualdade (VIANA et al, 2011, 

p. 292). 
 
Daí por que, a fiscalização do fiel cumprimento dos direitos dos 
trabalhadores terceirizados constitui elemento intrínseco à fiscalização do 
contrato de prestação de serviços, tal como decorre expressamente de 
dispositivos da Lei de Licitações e das normas que regulamentam no nível 
federal, em observância aos preceitos constitucionais que consagram “a 
dignidade da pessoa humana” e “os valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa” como fundamento da República (Constituição, art. 1º, III e IV), 
que instituem como objetivo da República “construir uma sociedade livre, 
justa e solidária” (art. 3º, I), que fundamentalizam os direitos essenciais dos 
trabalhadores (art. 7º), que fundam a ordem econômica na “valorização do 
trabalho humano” (art. 170) e que alicerçam a ordem social no “primado do 
trabalho” (art. 193). (VIANA et al, 2011, p. 292). 

 

Portanto, o dever de fiscalização imposto à Administração Pública decorre de 

diversas normas constitucionais e infraconstitucionais, o que obriga o julgador à interpretação 

do art. 71, § 1º, da Lei n.º 8.666/93 de forma contextualizada com estes dispositivos legais. 

Assim, no que tange à Constituição Federal, impõe-se à Administração o dever de pautar-se 

na legalidade, sem olvidar da moralidade pública (art. 37, caput). Quanto às normas 

infraconstitucionais, o dever de fiscalizar pode ser claramente observado na própria Lei de 

Licitações, que traça regras gerais, além das Instruções Normativas n. 2/2008 e n. 3/2009 do 



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), que traçam regras específicas de 

âmbito federal, “[....] instituindo um padrão fiscalizatório comprometido com a eficiência das 

técnicas de controle e com a efetividade dos direitos fiscalizados [....]”, assunto que enseja um 

estudo mais aprofundado (VIANA et al, 2011, p. 292). 

Viana et al (2011, p. 292-293) esclarece que as respectivas Instruções Normativas, 

inobstante incidam estritamente na Administração Pública federal, devem orientar os demais 

entes federativos na implementação de suas normas internas, aprimorando a fiscalização dos 

contratos de terceirização à luz das diretrizes federais traçadas. Nesta oportunidade, cabe a 

análise de alguns artigos da Instrução Normativa n. 2/2008 e de outros dispositivos legais. 

As regras que disciplinam a fiscalização dos contratos administrativos impõem à 

Administração Pública averiguar o cumprimento dos direitos trabalhistas pelas empresas 

contratadas, cujo controle deve abranger os procedimentos licitatórios, a previsão das 

obrigações trabalhistas e a vigilância diária da execução do contrato até sua extinção. Após a 

extinção do contrato, a Administração deve assegurar o pagamento de todas as obrigações 

contratuais trabalhistas pela empresa terceirizada, além de assegurar condições de realocação 

dos trabalhadores em outros contratos firmados junto à respectiva empresa (VIANA et al, 

2011, p. 293). 

Desse modo, o art. 19 da IN n. 2/2008 do MPOG, estipula algumas regras 

relativas à contratação de mão-de-obra permanente, iniciando pela escolha da empresa 

contratada, elencando diversas exigências que devem ser cumpridas no edital de licitação. 

Assim, o edital deverá: indicar o modelo de “Planilha de Custos e Formatação de Preços”, o 

qual deverá ser preenchido pelo licitante com todas as informações necessárias para a 

determinação do valor da proposta, inclusive no que tange às obrigações trabalhistas (inc. III); 

indicar os acordos e convenções coletivas que regem a categoria profissional vinculada a 

execução (inc. IX); prever que a execução total do contrato dependerá de comprovação do 

pagamento de todas as obrigações trabalhistas (inc. XVIII); exigir garantia com validade de 

três meses após o fim da vigência do contrato, a qual poderá ser liberada mediante a 

comprovação do pagamento de todas as verbas trabalhistas até o final do segundo mês, sob 

pena de utilização da garantia pela própria Administração para o seu pagamento (inc. XIX). 

Ressalta-se que a Lei de Licitações (Lei n.º 8.666/93) confere à Administração 

Pública a prerrogativa de fiscalização dos contratos administrativos (art. 58, III); prevê a 

necessidade de comprovação de regularidade da licitante junto à Seguridade Social e ao 

FGTS, a fim de demonstrar a sua situação ante ao cumprimento dos direitos sociais (art. 29); 

prevê também que na fase de julgamento das propostas deve ser avaliado se a proposta 



apresentada condiz com o custo dos encargos sociais (art. 44, § 3º); ainda estipula que a 

Administração Pública deverá indicar um representante para fiscalizar a execução do contrato 

(art. 67). 

Para que não restem quaisquer duvidas, o art. 31, parágrafo único, da IN 2/2008, 

dispõe que “a fiscalização contratual dos serviços continuados deverá seguir o disposto no 

anexo IV desta IN”, o qual estabelece um “Guia da Fiscalização dos Contratos de 

Terceirização”. Conforme o anexo IV há quatro momentos que ensejam a fiscalização das 

empresas contratadas, a saber: a inicial, a mensal, a diária e a especial (VIANA et al, 2011, p. 

294). 

A fiscalização inicial corresponde ao momento em que a terceirização é iniciada, 

compreendendo atos como a elaboração de planilha com o resumo do contrato e com a 

relação dos empregados terceirizados; conferência da anotação na Carteira de Trabalho e 

Previdência Social; verificação das condições de insalubridade e periculosidade no local de 

trabalho. A fiscalização mensal corresponde àquela realizada antes do pagamento da fatura, 

relativa à realização de planilha mensal com a apresentação de informações dos trabalhadores 

terceirizados. A fiscalização diária corresponde à conferência cotidiana de quais trabalhadores 

estão prestando os serviços e em quais condições. A fiscalização especial ocorre na data-base 

da categoria profissional dos trabalhadores, cabendo a verificação dos reajustes dos salários 

(VIANA et al, 2011, p. 294). Contudo, conforme relembra Viana et al (2011, p. 294): 

 

[....] a ausência de fiscalização ou a fiscalização insuficiente, 
descomprometida com a efetividade dos direitos fiscalizados, implica 
inadimplência do ente público contratante para com o seu dever de tutela, 
dever decorrente da sua própria condição de Administração Pública. Neste 
caso, estabelecido o nexo causal entre a inadimplência da Administração 
Pública em fiscalizar eficientemente e a inadimplência trabalhista da 
empresa contratada, resulta naturalmente configurada a culpa in eligendo ou 
in vigilando da Administração, com sua conseqüente responsabilidade 
subsidiária pelos encargos sociais inadimplidos. (VIANA et al, 2011, p. 
294). 

 

Em resumo, todas as regras relativas à fiscalização dos contratos administrativos 

pregam por uma fiscalização efetiva, sempre na observância dos interesses a serem 

fiscalizados, relativos aos direito trabalhistas dos empregados terceirizados. Desse modo, 

levando em consideração a grande importância que o ordenamento jurídico dedicou aos 

créditos trabalhistas, é prudente que sua proteção seja almejada pelo Estado, efetivando-se os 

preceitos fundamentais previstos na Constituição da República, como um meio de realização 

de justiça social. Dessa forma, nada mais justo que, não cumprindo adequadamente com todas 



as regras de fiscalização dos contratos, e configurando-se um nexo causal com o 

inadimplemento do contratado, o cabimento de responsabilização subsidiária à Administração 

Pública. 

 

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A Administração Pública ao contratar com o particular deve, obrigatoriamente, se 

valer das regras consubstanciadas na Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei 

Federal n.º 8.666/93), em consagração ao já amplamente abordado princípio da legalidade. 

Isso faz com que o ato praticado fora ou alheio às leis tenha sua validade apreciada pelo 

Judiciário. Assim, observa-se que a ofensa às leis e aos princípios jurídicos ofende todo o 

ordenamento jurídico, realidade que nos mostra que o Poder Público deve obediência também 

aos preceitos iniciais. 

Isso significa que o ente público deve-se atentar tanto aos princípios 

administrativos da legalidade, da moralidade, do interesse público, da indisponibilidade e da 

impessoalidade, como aqueles decorrentes da ordem jurídica, como a dignidade da pessoa 

humana e os valores sociais do trabalho, característicos do próprio Estado Democrático de 

Direito, além da proteção ao trabalho como direito social, da proteção ao salário e da 

irredutibilidade salarial, elencados em nível de direito fundamental pela Constituição da 

República. 

Desse modo, objetiva-se que a contratação de mão de obra por interposta pessoa 

seja utilizada de forma equitativa à relação bilateral de emprego, baseada na isonomia entre 

trabalhadores terceirizados e trabalhadores do tomador dos serviços, possibilitando uma nova 

realidade para o trabalho terceirizado, baseado no respeito aos créditos e aos benefícios 

trabalhistas, com fundamento na legislação do trabalho e na própria Constituição. 

A defesa dos direitos dos trabalhadores terceirizados deve ser prática valorizada 

pelo ente estatal, fundada em diversos princípios trabalhistas e constitucionais aplicáveis. Tal 

proteção envolve uma maior fiscalização das prestadoras de serviços, que devem comprovar o 

cumprimento de todas as obrigações contratuais, especialmente os direitos trabalhistas. 

Ressalta-se ainda que a obrigação fiscalizatória da Administração é uma imposição legal, 

prevista na própria Lei de Licitações e regulamentada pela Instrução Normativa n. 2/2008 do 

MPOG. 



O entendimento consubstanciado na ADC n. 16 trouxe uma nova abordagem ao 

tema, ratificando a possibilidade de responsabilização do ente público e elucidando uma 

grande divergência do ordenamento jurídico. Assim, é necessário o comprometimento dos 

entes estatais na fiscalização efetiva das contratadas, a fim de evitar quaisquer 

descumprimentos aos deveres trabalhistas, inclusive para que não venha o ente público a ser 

responsabilizado em decorrente de superveniente inadimplemento das prestadoras de serviços. 
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