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ESPELHO DE CORREÇÃO 

 

1. O panorama histórico deve incluir a origem da controvérsia no âmbito da ADC 16, cuja jurisprudência viria a ser reafirmada 

por meio do Tema 246. O candidato deve citar, pelo menos, o DL 200/1967, o art. 455 da CLT e o enunciado da Súmula 331 

do TST, além das normas alusivas à licitação. 

2. Necessário realçar que a Lei 8.666/1993, cujo art. 71 esteve no centro dos debates, viria a ser substituída – ora em fase de 

transição – pela Lei 14.133/2021, que preconiza maiores cautelas da administração pública em face de regimes de 

terceirização, tais como exigência de comprovante de pagamentos trabalhistas e outras medidas de contingenciamento em 

terceirização de mão de obra. Citar, ao menos, o art. 121 da Lei 14.133/2021. 

3. Espera-se do candidato posicionamento sobre o alcance do advérbio “automaticamente” (ponto central da discórdia da 

interpretação do Tema 246, que provocou a necessidade do Tema 1.118): necessário explanar em que momento processual 

se deve considerar transferida a responsabilidade trabalhista do terceirizado para o contratante público – se por mero 

inadimplemento, se por exaurimento do patrimônio da prestadora de serviços, se por meio de exaurimento do patrimônio 

dos sócios da prestadora de serviços ou, ainda, apenas se por comprovação de efetiva negligência na seleção ou na 

fiscalização da prestadora de serviços. 

4. Discussão sobre como se deve promover a comprovação da má fiscalização – por prova documental, pericial ou 

testemunhal. Discussão sobre a atribuição desse ônus ao credor, que tem natural assimetria e hipossuficiência técnica, ao 

devedor ou ao ente público, que detém aptidão para ao menos parte da prova documental, da contratação e das 

mensurações. 

5. O controle de constitucionalidade passa pelo enfrentamento dos arts. 1º, IV (valor social do trabalho), 7º e 37 da Lei Maior, 

em meio a outras possibilidades de referência pelo candidato. 

6. O controle de convencionalidade deve citar, ao menos, a Convenção 94 da OIT (não discriminação dos trabalhadores pelo 

fato de empreenderem energia para a administração pública, sob qualquer modalidade de contratação). 


