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Súmula 331 do TST:

I - A contratação de trabalhadores 
por empresa interposta é ilegal, 

formando-se o vínculo diretamente 
com o tomador dos serviços, salvo 
no caso de trabalho temporário (Lei 

nº 6.019, de 03.01.1974).
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Lei 6.019/74

Trabalho temporário é aquele prestado por 
pessoa física a uma empresa, para atender 
à necessidade transitória de substituição de 

seu pessoal regular e permanente ou à 
acréscimo extraordinário de serviços.
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II - 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).



III - Não forma vínculo de emprego 
com o tomador a contratação de 

serviços de vigilância (Lei nº 7.102, 
de 20.06.1983) e de conservação e 
limpeza, bem como a de serviços 

especializados ligados à atividade-
meio do tomador, desde que 

inexistente a pessoalidade e a 
subordinação direta.



METALÚRGICA VIGILÂNCIA

VIGILANTE



IV - O inadimplemento das 
obrigações trabalhistas, por parte 

do empregador, implica a 
responsabilidade subsidiária do 

tomador de serviços quanto 
àquelas obrigações, desde que 

haja participado da relação 
processual e conste também do 

título executivo judicial.



Responsabilidade
subsidiária:
culpas in eligendo

e in vigilando

METALÚRGICA VIGILÂNCIA

VIGILANTE



Art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93 - A 
inadimplência do contratado com 

referência aos encargos 
trabalhistas, fiscais e comerciais 
não transfere à Administração 

Pública a responsabilidade por seu 
pagamento.



ADC 16

O STF, em 24/11/2010, declarou a 
constitucionalidade do art. 71, § 1º 

da lei 8.666/93.



V - Os entes integrantes da administração 
pública direta e indireta respondem 

subsidiariamente, nas mesmas condições 
do item IV, caso evidenciada a sua conduta 
culposa no cumprimento das obrigações da 

Lei n. 8.666/93, 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.



VI – A responsabilidade 
subsidiária do tomador de 
serviços abrange todas as 

verbas decorrentes da 
condenação referentes ao 

período da prestação laboral.



TRT 15ª Região
Proc. nº 0000121-88.2010.5.15.0081

Empresas produtoras de suco de 
laranja condenadas a encerrar a 

terceirização nas atividades de plantio, 
cultivo e colheita de laranjas além do 
pagamento de indenização por danos 

morais coletivos.



Recurso Extraordinário com 
Agravo (ARE 713211)

Empresa do ramo de celulose que 
terceirizou o manejo florestal do 

eucalipto.

Repercussão geral reconhecida 
pelo STF em maio de 2014.



Recurso Extraordinário com 
Agravo (ARE 791932)

Terceirização de call center de 
empresa de telefonia.

Repercussão geral reconhecida 
pelo STF em junho de 2014.
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