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AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO - ANPT
A DV . ( A / S ) : ROBERTO DE FIGUEIREDO CALDAS (5939/DF)
AM. CURIAE. : CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES-CUT
A DV . ( A / S ) : JOSE EYMARD LOGUERCIO (DF001441/)
AM. CURIAE. : FORCA SINDICAL
A DV . ( A / S ) : JOSE EYMARD LOGUERCIO (DF001441/)
AM. CURIAE. : CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL - CTB
A DV . ( A / S ) : JOSE EYMARD LOGUERCIO (DF001441/)
AM. CURIAE. : NOVA CENTRAL SINDICAL DOS TRABALHADORES - NCST
A DV . ( A / S ) : JOSE EYMARD LOGUERCIO (DF001441/)

Decisão: Após o relatório e as sustentações orais, o julgamento foi suspenso.
Falaram: pela requerente, Associação Brasileira do Agronegócio - ABAG, a Dra. Teresa
Arruda Alvim; pela Procuradoria-Geral da República, a Drª. Raquel Elias Ferreira Dodge,
Procuradora-Geral da República; pelo amicus curiae Associacão Brasileira de Telesservicos
- ABT, o Dr. Cláudio Pereira de Souza Neto; pelo amicus curiae Central Brasileira do Setor
de Serviços - CEBRASSE, o Dr. Flávio Henrique Unes Pereira; pelos amici curiae Central
Única dos Trabalhadores - CUT, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil - CTB,
Força Sindical - FS e Nova Central Sindical dos Trabalhadores - NCTS, o Dr. José Eymard
Loguércio; e, pelo amicus curiae Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho - ANPT,
o Dr. Gustavo Teixeira Ramos. Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 16.8.2018.

Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, rejeitou
a preliminar de invalidade da procuração, e, por maioria e nos termos do voto do Relator,
rejeitou as preliminares: i) de que, indiretamente, estar-se-ia tentando impugnar um
Enunciado da Justiça do Trabalho, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e
Ricardo Lewandowski; ii) de ausência de subsidiariedade, vencidos os Ministros Ricardo
Lewandowski e Rosa Weber; iii) de perda de objeto por superveniência de lei, vencidos o
Ministro Edson Fachin, que propunha o sobrestamento do feito, a Ministra Rosa Weber,
que julgava pela perda do objeto, e o Ministro Ricardo Lewandowski, que acompanhava o
Ministro Edson Fachin pelo sobrestamento do feito; iv) e de ilegitimidade ativa ad causam,
vencidos os Ministros Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Cármen Lúcia (Presidente). No
mérito, após o voto do Ministro Roberto Barroso (Relator), que julgava procedente a
arguição, assentando a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio, no que foi
acompanhado pelo Ministro Luiz Fux, o julgamento foi suspenso. Plenário, 22.8.2018.

Decisão: Após os votos dos Ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, que
acompanhavam o Relator, julgando procedente a arguição de descumprimento de preceito
fundamental, e os votos dos Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski,
que a julgavam improcedente, o julgamento foi suspenso. Presidência da Ministra Cármen
Lúcia. Plenário, 23.8.2018.

Decisão: Após o voto do Ministro Gilmar Mendes, que acompanhava o Relator,
julgando procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, e o voto do Ministro
Marco Aurélio, que a julgava improcedente, o julgamento foi suspenso. Ausente, justificadamente,
o Ministro Dias Toffoli. Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 29.8.2018.

Decisão: O Tribunal, no mérito, por maioria e nos termos do voto do Relator,
julgou procedente o pedido e firmou a seguinte tese:1. É lícita a terceirização de toda e
qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a
contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i)
verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder
subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações
previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993, vencidos os Ministros Edson Fachin,
Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Nesta assentada, o Relator esclareceu
que a presente decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha
havido coisa julgada. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018.

Em e n t a : Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade.

1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico,
não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a
terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não
estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com
segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às
transformações no mercado de trabalho e na sociedade.

2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa
tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que
asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras
de maior eficiência econômica e competitividade.

3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da
dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da
sua contratação que pode produzir tais violações.

4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a
constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas
constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e
a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo
descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art.
31 da Lei 8.212/1993).

5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua
participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial.

6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação,
entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do
TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a
indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a
respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei
ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta.

7. Firmo a seguinte tese: "1. É lícita a terceirização de toda e qualquer
atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o
empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a
idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente
pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias,
na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993".

8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de
atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta
automaticamente decisões transitadas em julgado.

TERCEIROS EMB.DECL. NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL 324

(4)

ORIGEM : ADPF - 324 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

P R O C E D. : DISTRITO FEDERAL
R E L AT O R : MIN. ROBERTO BARROSO
E M BT E . ( S ) : PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA
P R O C . ( A / S ) ( ES ) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
E M B D O. ( A / S ) : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO AGRONEGÓCIO - ABAG
A DV . ( A / S ) : TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER (22129/PR)
A DV . ( A / S ) : MARIA LÚCIA LINS CONCEIÇÃO (15348/PR)
I N T D O. ( A / S ) : TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
A DV . ( A / S ) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
AM. CURIAE. : CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA
A DV . ( A / S ) : CASSIO AUGUSTO MUNIZ BORGES (0020016/DF, 20016/DF, 91152/RJ)
AM. CURIAE. : CENTRAL BRASILEIRA DO SETOR DE SERVIÇOS - CEBRASSE
A DV . ( A / S ) : PERCIVAL MENON MARICATO (42143/SP)
AM. CURIAE. : CONFEDERACAO NACIONAL DE SERVICOS - CNS
A DV . ( A / S ) : ANTONIO CARLOS VIANNA DE BARROS (39219/DF, 001420-A/RJ, 17663/SP)
AM. CURIAE. : ABNT - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TELESSERVICOS
A DV . ( A / S ) : CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA NETO (34238/DF, 96073/RJ, 417250/SP)
AM. CURIAE. : SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS PRESTADORAS DE

SERVIÇOS A TERCEIROS, COLOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MÃO DE
OBRA, TRABALHO TEMPORÁRIO, LEITURA DE MEDIDORES E ENTREGA
DE AVISOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - SINDEEPRES

A DV . ( A / S ) : ALMIR PAZZIANOTTO PINTO (130503/SP)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO - ANPT
A DV . ( A / S ) : ROBERTO DE FIGUEIREDO CALDAS (5939/DF)
AM. CURIAE. : CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES-CUT
A DV . ( A / S ) : JOSE EYMARD LOGUERCIO (DF001441/)
AM. CURIAE. : FORCA SINDICAL
A DV . ( A / S ) : JOSE EYMARD LOGUERCIO (DF001441/)
AM. CURIAE. : CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL - CTB
A DV . ( A / S ) : JOSE EYMARD LOGUERCIO (DF001441/)
AM. CURIAE. : NOVA CENTRAL SINDICAL DOS TRABALHADORES - NCST
A DV . ( A / S ) : JOSE EYMARD LOGUERCIO (DF001441/)

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos
termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 13.8.2021 a 20.8.2021.

EMENTA: Direito constitucional. Arguição de descumprimento de preceito fundamental.
Embargos de declaração. Ausência de contradição, obscuridade ou omissão. Rejeição.

1. Embargos de declaração contra acórdão que julgou procedente a arguição de
descumprimento de preceito fundamental, reconhecendo a licitude da terceirização de
atividade-fim ou meio, explicitando que a decisão não afeta automaticamente decisões
transitadas em julgado.

2. Não há contradição, obscuridade ou omissão no acórdão questionado, o que
afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade. Com efeito, os embargos
declaratórios veiculam pretensão meramente infringente.

3. Embargos de declaração rejeitados.

Secretaria Judiciária
PATRÍCIA PEREIRA DE MOURA MARTINS

Secretária

Atos do Poder Legislativo
LEI Nº 14.210, DE 30 DE SETEMBRO DE 2021

Acrescenta o Capítulo XI-A à Lei nº 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, para dispor sobre a decisão coordenada
no âmbito da administração pública federal.

O P R E S I D E N T E  D A  R E P Ú B L I C A
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º A Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, passa a vigorar acrescida do
seguinte Capítulo XI-A:

"CAPÍTULO XI-A
DA DECISÃO COORDENADA

Art. 49-A. No âmbito da Administração Pública federal, as decisões
administrativas que exijam a participação de 3 (três) ou mais setores, órgãos ou
entidades poderão ser tomadas mediante decisão coordenada, sempre que:

I - for justificável pela relevância da matéria; e

II - houver discordância que prejudique a celeridade do processo administrativo
decisório.

§ 1º Para os fins desta Lei, considera-se decisão coordenada a instância de
natureza interinstitucional ou intersetorial que atua de forma compartilhada com a
finalidade de simplificar o processo administrativo mediante participação
concomitante de todas as autoridades e agentes decisórios e dos responsáveis pela
instrução técnico-jurídica, observada a natureza do objeto e a compatibilidade do
procedimento e de sua formalização com a legislação pertinente.

§ 2º (VETADO).

§ 3º (VETADO).

§ 4º A decisão coordenada não exclui a responsabilidade originária de cada
órgão ou autoridade envolvida.
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§ 5º A decisão coordenada obedecerá aos princípios da legalidade, da eficiência
e da transparência, com utilização, sempre que necessário, da simplificação do
procedimento e da concentração das instâncias decisórias.

§ 6º Não se aplica a decisão coordenada aos processos administrativos:

I - de licitação;

II - relacionados ao poder sancionador; ou

III - em que estejam envolvidas autoridades de Poderes distintos.

Art. 49-B. Poderão habilitar-se a participar da decisão coordenada, na qualidade
de ouvintes, os interessados de que trata o art. 9º desta Lei.

Parágrafo único. A participação na reunião, que poderá incluir direito a voz,
será deferida por decisão irrecorrível da autoridade responsável pela convocação da
decisão coordenada.

Art. 49-C. (VETADO).

Art. 49-D. Os participantes da decisão coordenada deverão ser intimados na
forma do art. 26 desta Lei.

Art. 49-E. Cada órgão ou entidade participante é responsável pela elaboração
de documento específico sobre o tema atinente à respectiva competência, a fim de
subsidiar os trabalhos e integrar o processo da decisão coordenada.

Parágrafo único. O documento previsto no caput deste artigo abordará a
questão objeto da decisão coordenada e eventuais precedentes.

Art. 49-F. Eventual dissenso na solução do objeto da decisão coordenada deverá
ser manifestado durante as reuniões, de forma fundamentada, acompanhado das
propostas de solução e de alteração necessárias para a resolução da questão.

Parágrafo único. Não poderá ser arguida matéria estranha ao objeto da
convocação.

Art. 49-G. A conclusão dos trabalhos da decisão coordenada será consolidada
em ata, que conterá as seguintes informações:

I - relato sobre os itens da pauta;

II - síntese dos fundamentos aduzidos;

III - síntese das teses pertinentes ao objeto da convocação;

IV - registro das orientações, das diretrizes, das soluções ou das propostas de
atos governamentais relativos ao objeto da convocação;

V - posicionamento dos participantes para subsidiar futura atuação
governamental em matéria idêntica ou similar; e

VI - decisão de cada órgão ou entidade relativa à matéria sujeita à sua
competência.

§ 1º Até a assinatura da ata, poderá ser complementada a fundamentação da
decisão da autoridade ou do agente a respeito de matéria de competência do órgão
ou da entidade representada.

§ 2º (VETADO).

§ 3º A ata será publicada por extrato no Diário Oficial da União, do qual
deverão constar, além do registro referido no inciso IV do caput deste artigo, os
dados identificadores da decisão coordenada e o órgão e o local em que se encontra
a ata em seu inteiro teor, para conhecimento dos interessados."

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 30 de setembro de 2021; 200º da Independência e 133º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Anderson Gustavo Torres
Wagner de Campos Rosário

i) um DAS 103.3;

j) duas FCPE 102.4;

k) treze FCPE 102.2;

l) três FCPE 102.1;

m) trezentas e vinte e uma FG-1;

n) cento e sessenta FG-2; e

o) oitenta e cinco FG-3; e

II - da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão
e Governo Digital do Ministério da Economia para o Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento:

a) um DAS 101.6;

b) três DAS 102.4;

c) um DAS 103.4;

d) oito FCPE 101.5;

e) dezoito FCPE 101.4;

f) cinquenta e seis FCPE 101.3;

g) sessenta e cinco FCPE 101.2;

h) trinta e cinco FCPE 101.1;

i) duas FCPE 103.3;

j) duas FCPE 104.4;

k) quatro FCPE 104.3;

l) vinte e cinco FCPE 104.2; e

m) dezesseis FCPE 104.1.

Art. 3º Ficam remanejadas, na forma do Anexo IV, do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento para a Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de
Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, as seguintes
Funções Comissionadas Técnicas - FCT previstas nos Anexos II e III ao Decreto nº 6.010, de
3 de janeiro de 2007:

I - quatro FCT-6;

II - cinco FCT-7;

III - uma FCT-8;

IV - cinco FCT-10;

V - trinta FCT-14; e

VI - cinquenta e uma FCT-15.

Art. 4º Ficam transformados, nos termos do disposto no art. 6º da Lei nº
14.204, de 16 de setembro de 2021, cargos em comissão do Grupo-DAS, FG e FCT,
conforme demonstrado no Anexo V.

Art. 5º Os ocupantes dos cargos em comissão e das funções de confiança que
deixam de existir na Estrutura Regimental do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento por força deste Decreto ficam automaticamente exonerados ou
dispensados.

Art. 6º O Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
publicará, no Diário Oficial da União, no prazo de trinta dias, contado da data de entrada
em vigor deste Decreto, relação nominal dos titulares dos cargos em comissão e das
funções de confiança a que se refere o Anexo II, que indicará, inclusive, o número de
cargos e funções vagos, suas denominações e seus níveis.

Art. 7º Aplica-se o disposto no art. 11 do Decreto nº 10.758, de 29 de julho de
2021, e nos art. 14 a art. 19 do Decreto nº 9.739, de 28 de março de 2019, quanto ao
regimento interno, ao registro de dados no Sistema de Organização e Inovação
Institucional do Governo Federal - Siorg, à permuta entre DAS e FCPE e à realocação de
cargos em comissão e funções de confiança na Estrutura Regimental do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Art. 8º O Decreto nº 3.035, de 27 de abril de 1999, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

"Art. 1º ..................................................................................................................
.........................................................................................................................................

§ 3º .......................................................................................................................
.........................................................................................................................................

II - ao Secretário-Executivo do Ministério da Economia;

III - aos dirigentes máximos das autarquias e fundações públicas vinculadas ao
Ministério da Economia; e

IV - ao dirigente máximo do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - Incra." (NR)

Art. 9º O Decreto nº 6.010, de 2007, passa a vigorar com as seguintes
alterações:

"Art. 1º Ficam remanejadas, do Ministério da Economia para o Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, quarenta Funções Comissionadas Técnicas -
FCT, correspondentes aos níveis e escalonamento contidos no Anexo I a este
Decreto.

§ 1º Em decorrência do remanejamento de que trata este artigo, o quantitativo
de FCT do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, passa a ser de
quatrocentos e cinquenta e quatro, correspondentes aos níveis e escalonamento
discriminados nos Anexos II e III a este Decreto, incluídas aquelas destinadas aos
servidores em exercício na Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira.

................................................................................................................................" (NR)

Art. 10. Os Anexos II e III ao Decreto nº 6.010, de 2007, passam a vigorar na
forma dos Anexos VI e VII a este Decreto.

Atos do Poder Executivo
DECRETO Nº 10.827, DE 30 DE SETEMBRO DE 2021

Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das
Funções de Confiança do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, remaneja e transforma
cargos em comissão e funções de confiança e altera
o Decreto nº 3.035, de 27 de abril de 1999 e o
Decreto nº 6.010, de 3 de janeiro de 2007.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
caput, inciso VI, alínea "a", da Constituição,

D E C R E T A :

Art. 1º Ficam aprovados a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos
Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, na forma dos Anexos I e II.

Art. 2º Ficam remanejados, na forma do Anexo III, os seguintes cargos em
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, Funções Comissionadas do
Poder Executivo - FCPE e Funções Gratificadas - FG:

I - do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para a Secretaria de
Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério
da Economia:

a) cinco DAS 101.5;

b) seis DAS 101.4;

c) dezessete DAS 101.3;

d) treze DAS 101.1;

e) dois DAS 102.5;

f) um DAS 102.3;

g) um DAS 102.2;

h) onze DAS 102.1;

http://www.in.gov.br/autenticidade.html

