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TERCEIRIZAÇÃO E 

TRABALHO TEMPORÁRIO 

(PROJETO DE LEI Nº 4.302/1998) 

 

• Lei da terceirização e do trabalho temporário. No dia 22/03/2017, foi aprovado pela Câmara 

dos Deputados o Projeto de Lei nº 4.302/1998, por 231 a favor, 188 contra e 8 abstenções, que 

passou a disciplinar o trabalho temporário e a terceirização. Esse projeto, de autoria do Poder 

Executivo, já havia sido votado e aprovado pelo Senado Federal em 2002. Portanto, seu texto foi 

encaminhado diretamente ao Presidente da República para sanção ou veto. Tendo em vista que a 

aprovação no Legislativo contou com apoio da base governista, é provável que não haja veto à 

lei
1
. Além disso, as alterações promovidas pela nova lei exigirão, em breve, o cancelamento ou a 

revisão da Súmula nº 331 do TST que regulamenta o assunto. 

• Terminologia adotada na terceirização e no trabalho temporário: O projeto de Lei nº 

4.302/1998 adotou terminologia distinta para as partes envolvidas na terceirização e no trabalho 

temporário. É imprescindível que se memorize as expressões utilizadas para evitar a confusão 

entre os dois regimes, terceirização e trabalho temporário: 

– Trabalho temporário: Há presença de 3 partes na relação jurídica, o trabalhador temporário, a 

empresa de trabalho temporário (intermediadora de mão de obra temporária) e a empresa 

tomadora dos serviços. 

– Terceirização: Da mesma forma, existe a formação de uma relação jurídica triangular, com 

trabalhador terceirizado, empresa de prestação de serviços a terceiros e a empresa contratante. 

• Diferenças entre a simples intermediação de mão de obra e a terceirização: A 

intermediação de mão de obra está presente no trabalho temporário. Nela, a empresa prestadora 

de serviços possibilita que um trabalhador temporário preste serviços em outra empresa, 

denominada tomadora. Por outro lado, a terceirização compreende a transferência de um serviço 

ou atividade específico de uma empresa a outra, ou seja, não se busca apenas um trabalhador 

para substituir outro que entrou em férias, por exemplo, mas, na terceirização, há verdadeira 

delegação de um setor da empresa para que outra possa atuar com seus próprios empregados 

terceirizados. Nesse sentido, surge a obrigação de que a empresa de prestação de serviços a 

terceiros preste serviços determinados e específicos. 

• CLT: A Consolidação das Leis Trabalhistas, não sofreu nenhuma alteração decorrente da 

aprovação do Projeto de Lei nº 4.302/1998. 

                                                           
1
 É imprescindível que o candidato acompanhe o trâmite legislativo do Projeto de Lei nº 4.302/1998 até 

sua conversão em lei ou veto. 
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• Alterações na Lei nº 6.019/1974: O projeto de lei altera diversos dispositivos da Lei nº 

6.019/1973, que versa sobre o trabalho temporário e também passa a dispor sobre as relações de 

trabalho na empresa de prestação de serviços a terceiros (terceirização). Portanto, haverá na 

mesma lei, a regulamentação do trabalho temporário e da terceirização em sentido estrito. 

Lembre-se de que as empresas prestadoras de serviços temporários e de terceirização permanecem 

obrigadas a pagar todos os direitos trabalhistas previstos na Constituição Federal e na CLT, pois 

são as reais empregadoras dos empregados temporários e terceirizados. 

• Abrangência da terceirização: De acordo com o Projeto de Lei nº 4.302/1998, não se 

restringe os serviços passíveis de terceirização apenas à atividade-meio da empresa, o que leva à 

interpretação de que se permitiu a terceirização nas atividades-fim das empresas, inclusive pelos 

debates que antecederam a votação do projeto. Assim, uma escola poderá ter todos seus 

professores terceirizados, ou seja, serão empregados de uma empresa de prestação de serviços a 

terceiros. Confira a redação do novo art. 4º-A, § 2º, da Lei nº 6.019/1974, que estará vigente 

caso aprovado o projeto de lei da terceirização: 

Art. 4º-A, § 2º, Lei nº 6.019/1974 (Acrescentado pelo Projeto de Lei nº 4.302/1998): Não se 

configura vínculo empregatício entre os trabalhadores, ou sócios das empresas prestadoras de 

serviços, qualquer que seja o seu ramo, e a empresa contratante. (grifos acrescidos)  

• Abrangência do trabalho temporário: Por outro lado, o Projeto de Lei nº 4.302/1998 

estabelece de forma expressa que o trabalho temporário poderá ser realizado tanto nas 

atividades-meio como nas atividades-fim das empresas: 

Art. 9º, § 3º, Lei nº 6.019/1974 (Acrescentado pelo Projeto de Lei nº 4.302/1998): O contrato de 

trabalho temporário pode versar sobre o desenvolvimento de atividades–meio e atividades—fim a 

serem executadas na empresa tomadora de serviços. 

Atenção! 

 

Trabalho temporário: A legislação é expressa ao permitir a contratação na atividade-fim. 

 

Terceirização: A legislação é omissa quanto à possibilidade de terceirização da atividade-fim. 

Há interpretação de que é cabível, seja pelas discussões que antecederam a votação, seja pela 

não restrição a essa contratação. 

 

Obs.: Projeto de Lei nº 4.330/2004: Há expressa previsão de terceirização em todas as 

atividades da empresa. 

 

• Principais alterações do Projeto de Lei nº 4.302/1998 em relação à regulamentação 

anterior: É interessante destacar alguns pontos trazidos pela nova legislação que se diferem em 

relação ao modelo que já era vigente no país: 

– Nova regulamentação: De acordo com o modelo atualmente vigente, não há legislação 

regulamentando a terceirização, cujos parâmetros foram traçados pela interpretação dada pelo 
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TST na Súmula nº 331, que somente permitia a terceirização em atividades-meio ou secundárias 

da empresa. A ausência de lei delimitando os limites e o alcance da terceirização causava 

insegurança jurídica, pois as alterações na jurisprudência do tribunal poderiam gerar novo 

posicionamento e novas regras a serem seguidas pelas empresas sem a participação pública. 

Além disso, não havia parâmetros claros acerca do conceito de atividade-fim, o que gerava 

posicionamentos conflitantes, pois cada ramo de atividade tinha interpretação diversa sobre o 

que seria considerado como atividade-fim para contratação de mão de obra terceirizada. Nesse 

sentido, o objetivo do legislador foi trazer segurança jurídica, pois estabelecerá o alcance da 

terceirização. 

– Pontos negativos da nova lei: A previsão de terceirização apenas nas atividades-meio ou 

secundárias da empresa constante na Súmula nº 331 do TST exercia importante função de 

preservar os empregos nas atividades principais das empresas, pois era vedada a terceirização na 

atividade-fim. Caso sancionada a lei de terceirização nos moldes que se encontra, será possível a 

contratação de empregados terceirizados em todas as funções da empresa. Essa modificação 

poderá ocasionar a perda de empregos em empresas que desejarem contratar empresas 

terceirizadas ao invés da contratação direta, bilateral, clássica. Esse modelo ocasiona a 

precarização das relações de trabalho, pois, para se assegurar lucro às duas empresas (empresa 

de prestação de serviços a terceiro e contrante) será necessário reduzir os salários dos 

trabalhadores.  

• Ampliação do prazo do trabalho temporário: Uma das principais alterações na disciplina do 

contrato de trabalho temporário consistiu na ampliação do prazo de 3 meses, prorrogáveis por 

mais 3 ou 6 meses a depender da hipótese contratada, previsto na redação anterior do art. 10 da 

Lei nº 6.019/1974 para 180 dias, podendo ser prorrogado por até 90 dias, consecutivos ou não. 

Além disso, em consonância com as recentes decisões do STF e a lei de gorjetas no âmbito da 

denominada reforma trabalhista, a nova redação do art. 10, § 3º da Lei nº 6.019/1974 possibilita 

que o prazo de 180 dias seja alterado por meio de acordo ou convenção coletiva. Trata-se da 

valorização do negociado sobre o legislado, que permitirá que os sindicatos e as empresas 

negociem prazos superiores para o trabalho temporário. A ampliação do prazo, via instrumento 

coletivo, é algo prejudicial aos trabalhadores, pois será possível que uma empresa contrate 

indefinidamente trabalhadores temporários com a prorrogação do prazo mediante acordo ou 

convenção coletiva de trabalho. 

• Proibição de contratação de trabalhador temporário em greves: A nova redação da Lei nº 

6.019/1974 traz a proibição expressa da contratação de trabalhador temporário durante o 

movimento grevista, salvo nos casos de necessidade de manutenção do maquinário e que evite 

prejuízo irreparável ao empregador, conforme previsto na Lei nº 7.783/1989: 

Art. 9º da Lei nº 7.783/1989: Durante a greve, o sindicato ou a comissão de negociação, mediante acordo 

com a entidade patronal ou diretamente com o empregador, manterá em atividade equipes de empregados 

com o propósito de assegurar os serviços cuja paralisação resultem em prejuízo irreparável, pela deterioração 

irreversível de bens, máquinas e equipamentos, bem como a manutenção daqueles essenciais à retomada das 
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atividades da empresa quando da cessação do movimento. 

Parágrafo único. Não havendo acordo, é assegurado ao empregador, enquanto perdurar a greve, o direito de 

contratar diretamente os serviços necessários a que se refere este artigo. 

• Terceirização e trabalho temporário no âmbito rural. A redação da Lei nº 6.019/1974 atual 

prevê que o trabalho temporário somente pode ser realizado por empresas urbanas. Portanto, 

não é permitido o trabalho temporário rural. Ocorre que a nova redação da Lei nº 6.019/1974 

deixou de prever essa restrição de contratação de trabalho temporário no trabalho rural. 

Portanto, será possível a contratação de trabalhador temporário no âmbito rural. Além disso, a 

terceirização no âmbito rural já era possível nas atividades meio e, assim, deve ser ampliado 

para as atividades-fim com a nova redação da lei. 

• Quarteirização: A quarteirização compreende a transferência de parte da gestão dos serviços 

de uma empresa terceirizada para uma outra empresa. Assim, além da relação que existe entre 

prestadora de serviço e tomadora (terceirização), verifica-se a transferência de um setor da 

empresa terceirizada para uma nova empresa (―quarteirizada‖). De acordo com o 

posicionamento vigente antes da nova lei de terceirização, a jurisprudência trabalhista tinha o 

posicionamento de que essa medida constituía fraude e acarretava responsabilidade solidária das 

empresas envolvidas. Ocorre que o Projeto de Lei nº 4.302/1998 aprovado pelo Congresso 

Nacional passou a permitir, expressamente, a quarteirização: 

Art. 4º-A, Lei nº 6.019/1974 (Acrescentado pelo Projeto de Lei nº 4.302/1998): Empresa 

prestadora de serviços a terceiros é a pessoa jurídica de direito privado destinada a prestar à 

contratante serviços determinados e específicos.  

§ 1º A empresa prestadora de serviços contrata, remunera e dirige o trabalho realizado por seus 

trabalhadores, ou subcontrata outras empresas para realização desses serviços (grifos 

acrescidos). 

• Requisitos mínimos para funcionamento da empresa de prestação de serviços a terceiros: 

O Projeto de Lei nº 4.302/1998 estabelece alguns requisitos para o funcionamento da empresa 

de prestação de serviços a terceiros, que contrata e fornece mão de obra terceirizada, como 

inscrição no CNPJ, registro na Junta Comercial e capital social mínimo de acordo com o 

número de trabalhadores: 

Art. 4º-B, Lei nº 6.019/1974 (Acrescentado pelo Projeto de Lei nº 4.302/1998): São requisitos 

para o funcionamento da empresa de prestação de serviços a terceiros: 

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

II - registro na Junta Comercial;  

III - capital social compatível com o número de empregados, observando-se os seguintes parâmetros:  

a) empresas com até dez empregados — capital mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais);  
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b) empresas com mais de dez e até vinte empregados — capital mínimo de R$ 25.000,00 (vinte e 

cinco mil reais);  

c) empresas com mais de vinte e até cinquenta empregados — capital mínimo de R$ 45.000,00 

(quarenta e cinco mil reais);  

d) empresas com mais de cinquenta e até cem empregados — capital mínimo de R$ 100.000,00 (cem 

mil reais); e  

e) empresas com mais de cem empregados — capital mínimo de R$ 250.000,00 (duzentos e 

cinquenta mil reais). 

• Especialização da Empresa de prestação de serviços a terceiros: De acordo com o recente 

Projeto de Lei nº 4.302/1998, a contratante celebrará contrato com a empresa de prestação de 

serviços para que sejam fornecidos serviços determinados e específicos. Assim, é vedada à 

contratante a utilização dos trabalhadores em atividades distintas daquelas que foram objeto do 

contrato, podendo o trabalho ser prestado nas dependências da contratante ou em outro local, de 

comum acordo entre as partes do contrato. 

• Condições de trabalho: Há uma interessante alteração prevista pelo Projeto de Lei nº 

4.302/1998, passa a ser a responsabilidade da contratante dos serviços em garantir as condições 

de segurança, higiene e salubridades de todos os trabalhadores terceirizados, quando o trabalho 

for realizado em suas dependências ou em local convencionado em contrato. Essa previsão é 

extremamente importante, pois o dever de garantir o meio ambiente de trabalho sadio pela 

contratante é ampliado, além de seus próprios empregados, também aos terceirizados.  

• Atendimento médico, ambulatorial e refeição: Por outro lado, a nova regulamentação foi 

totalmente imprecisa e discriminatória em relação à garantia aos terceirizados do mesmo 

atendimento médico, ambulatorial e de refeição que as empresas contratantes fornecem aos 

próprios empregados. Enquanto essa garantia é estendida aos trabalhadores temporários, é dada 

apenas a faculdade das empresas contratantes estenderem os benefícios aos terceirizados. 

Entendemos que essa diferenciação no tratamento entre terceirizado e temporário é 

discriminatória e inconstitucional. Veja a diferença na redação para os temporários e os 

terceirizados: 

TEMPORÁRIOS TERCEIRIZADOS 

Art. 9º, § 2º, Lei nº 6.019/1974: A 

contratante estenderá ao trabalhador da 

empresa de trabalho temporário o mesmo 

atendimento médico, ambulatorial e de 

refeição destinado aos seus empregados, 

existente nas dependências da contratante, ou 

local por ela designado (grifo acrescido). 

Art. 5º-A, § 4º, Lei nº 6.019/1974: A 

contratante poderá estender ao trabalhador 

da empresa de prestação de serviços o mesmo 

atendimento médico, ambulatorial e de 

refeição destinado aos seus empregados, 

existente nas dependências da contratante, ou 

local por ela designado. (grifos acrescidos) 

 

• Responsabilidade subsidiária da contratante: A empresa contratante responderá 
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subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas dos terceirizados referente ao período em que 

ocorrer a prestação de serviços. Nesse caso, é necessário obedecer a uma ordem na exigência de 

pagamento das obrigações trabalhistas. Primeiro, deve se tentar obter as verbas da empresa 

prestadora de serviços a terceiros e só depois, caso impossibilitada a satisfação do crédito 

trabalhista, é possível cobrar da contratante. Persiste, portanto, a previsão contida no item IV da 

Súmula nº 331 do TST: 

Súmula nº 331, IV, do TST: 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.  

Obs.: Vale ressaltar que o Projeto de Lei nº 4.330/2004, que foi aprovado na Câmara dos 

Deputados em 2015, mas que aguarda votação pelo Senado Federal, previa a obrigatoriedade de 

fiscalização pela contratante do cumprimento das obrigações trabalhistas decorrentes do contrato 

e a responsabilidade solidária da contratante pelos débitos trabalhistas. Essa previsão é mais 

benéfica ao trabalhador, pois descumpridas as obrigações do contrato de trabalho, o trabalhador 

poderia exigir diretamente da empresa prestadora e da contratante. 

• Requisitos do contrato de terceirização: De acordo com a nova legislação, será necessário 

atender alguns requisitos para a celebração do contrato de prestação de serviços. Dessa forma, o 

contrato pode ser classificado como solene, pois exige uma forma estabelecida em lei para sua 

celebração. Os requisitos estarão previstos no art. 5º-B da Lei nº 6.019/1974: 

Art. 5º-B, Lei nº 6.019/1974 (Acrescentado pelo Projeto de Lei nº 4.302/1998): O contrato de 

prestação de serviços conterá:  

I - qualificação das partes;  

II - especificação do serviço a ser prestado;  

III - prazo para realização do serviço, quando for o caso;  

IV - valor. 

• Direitos dos trabalhadores terceirizados e temporários: De acordo com a nova redação do 

art. 12 da Lei nº 6.019/1974, os trabalhadores temporários permanecem com o direito ao salário 

e jornada de trabalho equivalente ao percebido pelos empregados da tomadora que exerça a 

mesma função ou cargo. Ocorre que não há na legislação disposição semelhante ao terceirizado, 

o que deve gerar diversas discussões. Entendemos que, diante da aplicação do princípio da 

isonomia salarial, os trabalhadores terceirizados deverão receber a mesma remuneração 

daqueles que trabalhadores da empresa contratante que exerçam a mesma função, pois situação 

diversa criaria a possibilidade de contratação de 2 trabalhadores, um terceirizado e outro não, 

para exercer trabalho de igual valor com remunerações distintas. Se as funções forem diversas, 

os direitos não serão os mesmos. Aplica-se, ainda, o entendimento previsto na OJ nº 383 da 



TERCEIRIZAÇÃO E TRABALHO TEMPORÁRIO 

  

Henrique Correia 
 Procurador do Trabalho  

Professor de Direito do Trabalho do CERS on line (www.renatosaraiva.com.br) 

Autor e Coordenador de diversos livros para concursos públicos pela Editora Juspodivm 

 
 

Site: www.henriquecorreia.com.br 

Facebook: Grupo OAB: oab2fasetrabalho/ 

Carreiras Trabalhistas: carreirastrabalhistascomElissoneHenrique 
Twitter: @profcorreia / Instagram: Prof_correia /Periscope: @henrique_correia 

SDI-I do TST: 

Orientação Jurisprudencial nº 383 da SDI-I do TST: A contratação irregular de trabalhador, mediante 

empresa interposta, não gera vínculo de emprego com ente da Administração Pública, não afastando, 

contudo, pelo princípio da isonomia, o direito dos empregados terceirizados às mesmas verbas trabalhistas 

legais e normativas asseguradas àqueles contratados pelo tomador dos serviços, desde que presente a 

igualdade de funções. Aplicação analógica do art. 12, ―a‖, da Lei nº 6.019, de 03.01.1974. 

• Inaplicabilidade da legislação às empresas de vigilância e transporte de valores: Tendo 

em vista as especificidades dos serviços de vigilância e transporte de valores e pela existência 

de legislação especial regulamentando o assunto, a Lei nº 6.019/1974 não será aplicada para 

essas relações de trabalho. Para os trabalhadores desse setor, permanece a aplicação da Lei nº 

7.102/1983 e, subsidiariamente, da CLT. 

• Consequências das novas regras de terceirização para os órgãos de proteção ao 

trabalhador: A alteração na disciplina jurídica da terceirização tratará diversos reflexos na 

atuação dos órgãos de proteção do trabalhador: 

– Poder Judiciário: Uma das consequências no Judiciário trabalhista da aprovação do 

Projeto de Lei nº 4.302/1998 e de sua provável conversão em lei será a extinção de 

inúmeros processos que discutem a possibilidade de terceirização da atividade-fim da 

empresa. Com a nova regulamentação, será possível a terceirização na atividade-fim. No 

caso de processos individuais, de reconhecimento de vínculo de emprego, persiste a lei 

vigente à época da prestação dos serviços conforme Lei de Introdução às Normas do 

Direito Brasileiro (LINDB): 

Art. 6º, LINDB: A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o 

direito adquirido e a coisa julgada. 

§ 1º Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se 

efetuou.  

– Auditores-Fiscais do Trabalho: Com a nova regulamentação, não será possível a 

autuação de empresas pela ausência de registro e anotação na CTPS do empregado que 

trabalha na atividade-fim da empresa, pois esses empregados poderão ser terceirizados. 

– Ministério Público do Trabalho (MPT): A modificação na disciplina jurídica da 

terceirização levará ao questionamento das empresas quanto aos inquéritos, TACs e ações 

civis públicas ajuizadas. Em relação aos inquéritos, muitos serão arquivados por perda do 

objeto. Quanto aos TACs firmados, serão ajuizadas ações anulatórias. Por fim, quanto às 

ações civis públicas já transitadas em julgado, ocorrerá o ajuizamento de ações 

rescisórias, ou ainda, o pedido de extinção do processo na hipótese de não ter ocorrido o 

trânsito em julgado. 

• Consequências da disciplina legal da terceirização para os sindicatos: A ampliação da 

terceirização para a atividade-fim das empresas terá como consequência a pulverização de 
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sindicatos, pois cada trabalhador estará vinculado à atividade econômica preponderante de seu 

empregador, que corresponde à empresa de prestação de serviços a terceiros. A regra de 

enquadramento sindical dos empregados terceirizados é a mesma aplicada aos demais 

empregados, isto é, deverá seguir a atividade econômica preponderante exercida por seu 

empregador. Lembre-se que, nesse caso, a empresa prestadora de serviços (ou intermediadora) é 

a empregadora dos terceirizados e será, portanto, determinada a categoria profissional de acordo 

com a atividade dessa empresa, e não aquela desenvolvida pela empresa tomadora de serviços. 

Portanto, de acordo com o projeto de lei, em uma mesma empresa, pode haver diversas outras 

empresas contratadas e que compreendem categorias econômicas e profissionais distintas, o que 

pode gerar a perda do vínculo de solidariedade entre os trabalhadores. Os sindicatos dos 

empregados terceirizados assumirá papel de destaque, sendo necessário seu fortalecimento para 

a garantia de melhores condições de trabalho aos terceirizados. 

• Consequências do Projeto de Lei nº 4.302/1998 para a Administração Pública: Vale 

ressaltar que o Projeto de Lei nº 4.330/2004, que foi aprovado na Câmara dos Deputados em 

2015, mas que aguarda votação pelo Senado Federal, excluía expressamente a Administração 

direta, autárquica e fundacional da lei de terceirização. Ocorre que o Projeto de Lei nº 

4.302/1998 aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção pelo Presidente da 

República foi silente quanto ao assunto, o que deve gerar diversas discussões. É importante 

salientar que o foco da nova disciplina jurídica da legislação é a regulamentação do trabalho 

temporário e da terceirização nas empresas. Portanto, a lei não foi criada para aplicação na 

administração direta, autarquias e fundações públicas por não se equipararem às empresas 

privadas. Além disso, há previsão constitucional estabelecendo a necessidade de concurso 

público para provimento dos cargos e empregos públicos criados: 

Art. 37, da Constituição Federal: A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

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

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

(...)  

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

de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, 

na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de 

livre nomeação e exoneração. 

• Tendo em vista que a Constituição Federal é hierarquicamente superior à legislação ordinária, 

seja na forma quanto no seu conteúdo, as disposições da nova legislação do trabalho temporário 

e terceirizado não excluirá a necessidade de concurso público para a investidura em cargo ou 

emprego público. Além disso, há posicionamento no sentido de que as atividades típicas e 

centrais do Estado não podem ser terceirizadas, como a segurança pública, cargos do Poder 

Judiciário, do Ministério Público, cargos de fiscalização, Tribunal de Contas e de agências 

reguladoras. Nesses casos, permanece, sem dúvidas, a exigência do concurso público e da 
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relação direta com a Administração Pública. 

• Em resumo, se já existe cargo ou emprego público criado por lei, não é possível a terceirização 

pela Administração Pública. Por outro lado, recentemente, o STF no julgamento da ADI nº 

1.923/DF
2
, decidiu que a Lei nº 9.637/1998, que regulamenta as denominadas organizações 

sociais, é constitucional. Uma das formas previstas atualmente para ampliação da participação 

do setor privado consiste na transferência dos recursos públicos a um particular que atua em 

colaboração com o Poder Público. É nesse contexto que surgem as organizações sociais, que 

terão sua atividade voltada ao desenvolvimento tecnológico, do ensino, pesquisa e proteção do 

meio ambiente, da cultura e saúde.  

• Trata-se, portanto, de verdadeira possibilidade legalmente permitida da Administração Pública 

repassar a um terceiro a prestação de serviços públicos essenciais ao Estado, como a saúde e 

educação. Ocorre, na prática, a terceirização da atividade-fim do Estado, que consiste em 

assegurar o bem-estar social. Esses serviços públicos deveriam ser prestados diretamente pelo 

Poder Público sem nenhum intermediário, ou ainda mediante permissão, autorização ou 

concessão de serviço público. Entretanto, a prestação direta ou a concessão de serviço público 

não ocorrem. Com a decisão do STF, a terceirização da atividade-fim do Poder Público criada 

pela instituição das organizações sociais tornou-se legal. 

• Conclusão (Projeto de Lei): A Lei que era para trazer segurança jurídica, não alcançou seu 

objetivo. É omissa e imprecisa em diversos pontos. Possibilita a terceirização irrestrita e geral e 

mantém a responsabilidade subsidiária da tomadora dos serviços. Infelizmente, até que o TST e 

o STF se posicionem sobre o tema, causará debates doutrinários profundos e decisões judiciais 

conflitantes e, sobretudo, inúmeros prejuízos aos trabalhadores. Espera-se por um milagre: o 

veto total do projeto de lei aprovado. 

 

Para mais informações acerca do tema, segue a indicação 

de leitura do Livro de Direito do Trabalho para Concursos. 

2ª ed. 2017. Editora Juspodivm. Autor: Henrique Correia. 
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2. ADI nº 1.923/DF: Relator: Min. Ayres Britto. Data de julgamento: 16/04/2015. 
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