
 
 
 

  UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE ANGRA DOS REIS 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

 

MARIA STELLA VIDAL MATIAS 

 

 

 

 

 

TERCEIRIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

Reflexos nas relações trabalhistas a partir da década de 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angra dos Reis 

2016 

 



 
 
 

MARIA STELLA VIDAL MATIAS 

 

 

 

 

TERCEIRIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 Reflexos nas relações trabalhistas a partir da década de 90 

 

 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de 

Graduação em Políticas Públicas do 

Instituto de Educação de Angra dos Reis da 

Universidade Federal Fluminense, como 

requisito parcial à obtenção do título de 

Bacharel em Políticas Públicas. 

 

 

 

 

Orientadora: 

Profª Drª Soraia Marcelino Vieira 

 

 

 

 

Angra dos Reis/RJ 

2016



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

M433   Matias, Maria Stella Vidal. 
    Terceirização na administração pública: reflexos nas relações 
trabalhistas a partir da década de 90. / Maria Stella Vidal Matias − 
2016. 

70 f.  
 
Orientador: Prof.ª Dr.ª Soraia Marcelino Vieira. 

Trabalho de Conclusão de curso (Graduação em Políticas Públicas) 
– Universidade Federal Fluminense, Instituto de Educação de Angra 
dos Reis, 2016. 
 

                      
      1. Direito do trabalho. 2. Terceirização. 3. Trabalho; aspecto 
social. 4. Trabalho; aspecto histórico. 5. Administração pública. I. 
Vieira, Soraia Marcelino. II. Universidade Federal Fluminense, 
Instituto de Educação de Angra dos Reis, Departamento de 
Geografia e Politicas Públicas. III. Título. 

  
                       

                                                                                     CDD: 344.8101 



 
 
 

 

RESUMO 

O Brasil passa por mudanças econômicas, sociais, políticas e institucionais, em um contexto 

de crise financeira e fiscal. Para superação da crise, no âmbito público, há uma exigência para 

a reconstrução gradual do Estado. Pois, a crise no interior no Estado passou a ser identificado 

na forma ampliada deste na economia. Sendo assim, sob orientação do ideário Neoliberal há 

uma exigência para uma reforma do Estado, ou seja, exigência para atuação de um Estado 

mínimo. Assim, na década de 90, com a reforma administrativa, há descentralização dos 

serviços ou atividades, que são transferidos para o setor privado. Nesse contexto, a 

terceirização é utilizada pelo setor público como um dos mecanismos que permitiria se 

concentrar nas atividades ou serviços essenciais, ou seja, mecanismos voltados para a busca 

da eficácia e da eficiência. Sendo assim, os serviços não considerados essenciais são 

terceirizados. Entretanto, a terceirização vem se ampliando sem uma política pública que 

garanta eficiência para os serviços públicos e para os trabalhadores. Ao contrário do que se 

prega, a forma indiscriminada que ocorre, sem um amparo legal para os trabalhadores, 

proporciona a perda de seus direitos, precariedade no ambiente de trabalho, pulverização e 

fragmentação sindical e a segregação e discriminação público e privado. Assim, a presente 

monografia, está ampara em pesquisa bibliográfica, com objetivo de descrever o caminho 

percorrido pela terceirização no âmbito da Administração a partir da década de 90, 

constatando, dessa forma, os aspectos relevantes de uma política pública contrária à que vem 

sendo implementada pelo Poder Público, que no lugar de garantir os direitos fundamentais do 

trabalho, protegidos pela Constituição, causam prejuízo para uma grande camada da 

sociedade, os trabalhadores. Dentro dessa política, a terceirização vem ocupando cada vez 

mais espaço no setor público, sem uma preocupação do Estado na elaboração de uma 

legislação protetiva para os trabalhadores nesse novo modelo de trabalho e, ao mesmo tempo, 

sem a preocupação da redução indiscriminada dos servidores estatutários. Desse modo, é 

observável que, com o discurso de eficiência, a administração pública privilegia uma pequena 

camada da sociedade (mercado e a elite política) com a exploração dos trabalhadores. 

 

Palavras-chave: Estado mínimo. Terceirização na administração pública.  Precarização das 

relações de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ABSTRACT 

Brazil undergoes economic, social, political and institutional changes in a context of financial 

and fiscal crisis. To overcome the crisis, in the public sphere, there is a demand for the 

gradual reconstruction of the state. For, the crisis within the state began to be indentified in 

the expanded form of this in the economy. Thus, under the guidance of the Neoliberal 

ideology there is a demand for a reform of the State, that is, a requirement for a minimum 

State. Thus, in the 1990s, with administrative reform, there is decentralization of services  or 

activities, which are transferred to the private sector. In this context, outsourcing is used  

public sector as one of the mechanisms that would allow focusing on the essential activities or 

services, that is, mechanisms animed at seeking effectiveness and efficiency. Therefore, 

services not considered essential are outsourced. However, outsourcing has been expanding 

without a public policy that guarantees efficiency for public services and for workers. 

Contrary to what is being said, the indiscriminate form that occurs, without legal protection 

for workers, results in the loss of their rights, precariousness in the work environment, 

spraying and fragmentation of trade unions, and segregation and public and private 

discrimation. Thus, this monograph is supported by a bibliographical research, with the 

purpose of describing the path of outsourcing within the Administration since the 1990s, thus 

confirming the relevant aspects of a public policy contrary to the one that has been 

implemented By the government, which instead of guaranteeing the fundamental rights of 

labor, protected by the Constitution, are causing damage to a great layer of society, the 

workers. Within this policy, outsourcing has been occupying more and more space in the 

public sector, without a concern of the State in the elaboration of a protective legislation for 

the workers in this new model of work and, at the same time, without the concern of the 

indiscriminate reduction of statutory servants. Thus, it is observable that, with the efficiency 

discourse, public administration favors a small layer of society (market and political elite) 

with the exploitation of workers. 

Keywords: Minimum state. Outsourcing in public administration. Precariousness of labor 

realtions 
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1 INTRODUÇÃO 

No Brasil, ao longo de sua história, ocorreram crises econômicas, institucionais e 

políticas, que implicaram na elaboração de ajustes no âmbito administrativo e trabalhista.  

Tais ajustes impactaram diretamente na vida do trabalhador, eis que visando minorar 

e resolver as crises, o Estado utilizou instrumentos de política pública que atingiram 

diretamente na vida dos trabalhadores dos setores públicos e privados. 

Ainda, na década de 1990, ganhou força o ideário neoliberal, cuja ideia principal 

consiste na redução do protagonismo e tamanho do Estado, com diminuição de sua 

participação na atividade econômica, na busca de um Estado mais eficiente. 

Nesse cenário ganha força a ideia de terceirização, com expansão de transferência de 

atividades ou serviços não essenciais realizadas pela Administração Pública para o setor 

privado a fim de que o ente ou órgão público possa se desempenhar nas suas competências 

finalísticas.  A ampliação do processo de terceirização teve por fim minorar e superar as 

crises, além de otimizar os serviços ou atividades prestados pelo Estado. 

O processo de transferência de atividades ou serviços acarretou diversos reflexos, 

principalmente, nas relações de trabalho, sendo o principal a precarização da qualidade de 

vida do trabalhador. 

Contudo, em que pesem os reflexos negativos, a transferência de atividades através 

da terceirização constantemente é ampliado, revelando assim a naturalização da precarização 

da qualidade de trabalho para o trabalhador terceirizado. 

Por outro lado, esse processo de transferência não foi analisado detalhadamente, não 

houve o desenvolvimento e análise profunda do instituto, assim como, reflexão das 

consequências para o trabalhador. 

Dessa forma, o presente trabalho de conclusão de curso pretende responder às 

seguintes questões: Quais são os reflexos da terceirização para as relações trabalhistas? Quais 

são as medidas observadas e aplicadas pelo Poder Público acerca do tema? 

Assim, essa monografia consiste na análise descritiva, com o estudo da história 

acerca da implantação da terceirização no âmbito da Administração Pública, incluindo as 

reformas administrativas, bem como, análise das legislações e as respectivas consequências 

para o trabalhador terceirizado. 

O trabalho está pautado na coleta de dados bibliográficos sobre o tema abordado, na 

análise crítica e, na coleta de dados quantitativos como complemento das informações 

analisadas. 
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O texto está organizado em três partes, além desta introdução e das considerações 

finais. Primeiramente, será apresentada a terceirização no Brasil, origem, evolução histórica e 

conceito. Após, será abordado o processo de terceirização na Administração Pública, 

abrangendo as reformas administrativas e as legislações acerca do tema. Em seguida, serão 

analisados os reflexos da terceirização na Administração Pública, a ruptura no sistema 

trabalhista, os efeitos negativos para os trabalhadores terceirizados, bem como, os reflexos 

para as relações entre o trabalhador estatutário e trabalhador terceirizado. 
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2 TERCEIRIZAÇÃO NO BRASIL 

2.1 Origem e evolução histórica da terceirização no Brasil. 

O processo de transferência de atividades, denominado posteriormente de 

terceirização, surgiu de forma muito tênue no início do século passado, tendo na década de 

1940 se apresentado de forma mais evidente, em razão das necessidades de otimização 

surgidas na Segunda Guerra Mundial. 

Contudo, para Carelli, “a terceirização não é um fenômeno recente, mas sim a 

amplitude de sua utilização” e segundo Robert Castel
1
: 

Que na Europa, entre os séculos XVI e XVII, praticava-se o „putting-out system’, 

sistema de subcontratação onde o comerciante fornecia a lã, o tecido de lã ou o 

metal, e às vezes até as ferramentas, a trabalhadores habitantes no meio rural, 

retornando estes o material acabado ou semi-acabado. E que a subcontratação teve 

como móvel contornar as regras da organização tradicional das profissões 

(Corporações de Ofício), já que os subcontratados (ou terceirizado da época) eram 

camponeses, fora do âmbito da estruturação urbana dos ofícios (CASTEL, apud; 

CARELLI, 2014, p. 58). 
 

Rubens Ferreira Castro
2
 reforça que antes da 2ª Guerra Mundial existiam atividades 

prestadas por terceiros, porém não poderíamos conceituá-las como terceirização, pois somente 

a partir deste marco histórico é que temos a terceirização interferindo na sociedade e na 

economia, autorizando o seu estudo pelo Direito Social (CASTRO, 2000 apud GUIMARÃES, 

s/d). 

Segundo Dante Girardi, a origem da terceirização remonta à década de 40 quando os 

Estados Unidos se aliaram aos países europeus para combater as forças nazistas e, 

posteriormente, o Japão.  Ao longo da Segunda Guerra Mundial, as indústrias bélicas 

americanas precisaram melhorar sua capacidade produtiva e optaram em transferir atividades 

para terceiros que não se demonstravam estratégicas para o seu negócio principal. Esta prática 

administrativa se concretizou a partir da década de 50 quando ocorreu um desenvolvimento 

acelerado da indústria na tentativa de suprir as lacunas abertas com a Segunda Guerra 

Mundial (GIRARDI, 2006, p.16). 

Sergio Pinto Martins
3
 afirma que a noção de terceirização foi trazida para o Brasil 

por multinacionais por volta de 50, pelo interesse que tinham em se preocupar apenas com a 

essência do seu negócio. A indústria automobilística é exemplo de terceirização, ao contratar 

                                                           
1
 CASTEL, Robert. As metamorfoses da questão social. Petrópolis: Editora Vozes, 1998. (CARELLI, 2014, p. 58). 

2
 CASTRO, Rubens Ferreira. A terceirização do Direito do Trabalho, São Paulo: Malheiros, 2000. (GUIMARÃES, 

s/d). 
3
 MARTINS, Sergio Pinto. A terceirização e suas implicações no Direito do Trabalho. São Paulo: Atlas, 2008. 

(GUIMARÃES, s/d). 
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a prestação de serviços para a produção de componentes de automóvel, reunindo peças 

fabricadas por aqueles e precedendo a montagem final do veículo (MARTINS, 2008 apud 

GUIMARÃES, s/d). 

A partir deste contexto, a terceirização ganhou mais impulso, com o surgimento de 

novas empresas prestadoras de serviços no ramo de conservação e limpeza e em seguida de 

vigilância, expandindo cada vez mais o campo de atuação para outros setores. (SEKIDO, 

2010, p.10). 

Até meados de 60 havia uma resistência quanto à intermediação de mão de obra no 

Brasil. Em 1966, foram editados os Decretos-Leis nº 1.212 e 1.216 que dispõem sobre a 

possibilidade da contratação de serviços terceirizados para a segurança bancária, essenciais 

para a ampliação do instituto. 

Na época tal instituto ainda não era conhecido oficialmente pela denominação 

terceirização, pois o termo só ficou conhecido no direito com a Lei nº 6.019/74, Lei do 

Trabalho Temporário nas Empresas Urbanas. 

Essa foi a primeira norma que abordou efetivamente da terceirização, mas que 

tratava somente da terceirização temporária, sendo que o instituto de caráter permanente só 

foi autorizado com a Lei nº 7.102/83, que tratava do trabalho de vigilância bancária.  

Com a terceira Revolução Industrial ou Revolução Tecnológica na década de 70 do 

século XX, iniciou o processo de terceirização da produção e da prestação de serviços no 

Brasil, que se prolongou até o presente momento como rearranjo produtivo. 

No final dos anos 80 e início da década de 90, o Brasil passou por uma série de 

mudanças institucionais e estruturais. De um lado, a Constituição Federal de 1988, de outro, a 

abertura da economia ao exterior, realizada de forma abrupta e dissociada de políticas 

industrial e agrícola, que criaram um ambiente propício ao processo de terceirização.   

A terceirização foi impulsionada pela necessidade urgente de uma reestruturação 

produtiva para alcançar patamares de produtividade que garantissem a competitividade, bem 

como pela longa recessão da economia brasileira. 

No cenário de crise e de desafios impostos pela abertura da economia brasileira, 

diante da globalização, as empresas brasileiras definiram estratégias que lhes permitiram 

ganhos de produtividade e diferenciais de competitividade. Algumas delas optaram pela 

redução de custos por meio de enxugamento dos quadros funcionais das empresas e da 

precarização das relações de trabalho. Outras escolheram focalizar os esforços em seu produto 

final, terceirizando as chamadas atividades meio. Outras, ainda, combinaram essas duas 

estratégias. Em todos esses casos, o resultado para os trabalhadores foi a piora das condições 
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de qualidade de vida e de trabalho (DIEESE, 2007, p.9), como será analisado nas seções 4.2 e 

4.3, p. 44-62. 

Diante do crescimento da terceirização no Brasil, a jurisprudência trabalhista viu a 

necessidade de por freios à sua evolução e foi neste contexto que o Tribunal Superior do 

Trabalho editou, em 30/09/1986, o Enunciado nº. 256 que preconiza a ilegalidade da 

contratação de trabalhadores por empresas interpostas, de forma que haveria formação de 

vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços, salvo os casos de trabalho 

temporário e de serviços de vigilância bancária.  Esta Súmula foi substituída pela Súmula 331 

de 1993. 

Segundo DIEESE (2007, p. 15), a partir dos anos de 2000, a economia brasileira 

iniciou um lento processo de recuperação, com taxas de crescimento positivas, porém o 

cenário do mercado de trabalho já era o da difusão generalizada da terceirização da mão de 

obra.  

De acordo com os dados do DIESSE/CUT Nacional (2014, p 13), os trabalhadores 

terceirizados perfazem 26,8% do mercado formal de trabalho em 2013, totalizando 12,7 

milhões de assalariado.  “É possível afirmar ainda que número esteja subestimado, visto que 

parte considerável dos trabalhadores terceiros está alocada na informalidade”.  

Enfim, nos últimos anos, a terceirização tem tomado dimensões gigantescas em 

nosso país e sua abrangência se expande constantemente por novos setores e serviços. 

2.2 Conceitos de terceirização. 

Terceirização é um processo pelo qual uma empresa deixa de executar uma ou mais 

atividades realizadas por trabalhadores diretamente contratados e as transfere para outra 

empresa (DIEESE, 2007, p.5).   

Portanto, terceirização consiste no método através do qual uma empresa prestadora 

de serviços (chamada de “empresa terceirizada ou empresa contratada ou interposta”) é 

contratada por outra empresa ou pela administração pública (chamada empresa-mãe ou 

empresa contratante ou tomadora de serviços) para realizar os serviços entre elas pactuados.   

Assim, empresa-mãe ou empresa contratante é aquela que contrata de outra empresa 

a produção de um bem ou a prestação de um serviço e empresa terceira ou empresa contratada 

é aquela que fabrica o componente ou presta serviço para a empresa-mãe. 

De acordo com seus defensores, a empresa tomadora de serviços pode transferir suas 

atividades não essenciais, caracterizada como atividade-meio, e dedicar maior atenção a 

atividade principal, ou seja, àquela que faz parte do processo específico de produção do bem 
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ou do serviço, caracterizada com atividade-fim.  Portanto a finalidade da terceirização no seio 

da empresa é a de, através da possibilidade de captação do trabalho das atividades-meio por 

um intermediário, melhorar a sua qualidade e competitividade e concentrar-se exclusivamente 

na sua atividade-fim.  

A atividade fim designa a razão de ser da empresa, seu produto principal, ou seja, 

atividade ou serviço essencial, o equivalente à expressão inglesa core business.  

Sendo assim, na contratação de serviços por uma empresa tomadora, a prestação dos 

serviços ocorrerá por meio de seus empregados ou trabalhadores, de quem receberão as 

ordens e o pagamento de salário. 

A terceirização é um fenômeno mundial nas sociedades capitalistas e apresenta 

especificidades a depender da localidade onde se desenvolve. No Brasil, em virtude do atual 

contexto de globalização das economias, o termo “terceirização” equivale ao inglês 

outsourcing, que literalmente significa “fornecimento vindo de fora”. Outsourcing significa 

então a contratação de uma empresa para a realização de tarefas antes executadas 

internamente.   

Terceirização é ainda chamada por alguns autores como subcontratação, focalização, 

descentralização, parceria, horizontalização, externalização de atividades, outsourcing, entre 

outras.  

Segundo Carelli (2014, p.57): 

A terceirização é um termo brasileiro de nascença e utilização
4
e demonstra a real 

intenção do empresariado brasileiro no repasse à “terceiro”, no sentido de “outro”, 

da posição de empregador na relação empregatícia (e consequentemente da 

responsabilidade sobre os encargos e direitos trabalhistas) com seus empregados. 

Contudo, é importante destacar que a terceirização não está definida em lei e não 

possui uma norma jurídica que a regulamente, até o momento. Na falta de uma legislação, 

Hume (2009, p.33) conceitua a palavra terceirização como “oriunda da Ciência da 

Administração e foi adotada sem ajuste científico pelo Direito. A expressão deriva da palavra 

„terceiro‟ que para o interesse da Administração corresponde à delegação de execução de 

atividades acessórias a terceiros”. 

Dessa forma, Carelli destaca que o conceito de terceirização é utilizado pelo Direito 

do Trabalho para a verificação da existência da mesma, ou da mera intermediação de mão de 

obra, por este não ser permitida como regra (CARELLI, 2015, p. 58).        
                                                           
4 Em Portugal é subcontratação, nos Estados Unidos é entendido como “outsourcing”, na França por “sous-
traitance” ou “extériorisation”, na Itália “subcontrattazione”, e na Espanha “subcontratación”. Todas essas 
denominações, exceto a brasileira, demonstram a existência de um contrato civil de entrega de atividades 
à outra empresa. (CARELLI, 2014, p. 58). 
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Assim sendo, para Queiroz (1998, p.203) é fundamental distinguir-se a terceirização 

de serviços, da terceirização de mão de obra. Na terceirização de serviços, o tomador compra 

volumes de serviços determinados e específicos de fornecedores especializados.  Na 

terceirização de mão de obra não existe a compra de atividade e sim a aquisição ou aluguel de 

horas de trabalho. 

Fernandes (1996, p.116) tendo como análise da terceirização no contexto 

internacional, destaca que: 

A ideia da intermediação da mão de obra foi repelida em 1º de março de 1848, pois 

a França haveria abolido o marchandage
5
 que consistia precisamente na 

intermediação de mão de obra, sob o argumento de que não sendo o trabalho 

mercadoria, não caberia a sua intermediação. 

Na terceirização as relações jurídicas se processam da seguinte maneira: a) o 

trabalhador prestador dos serviços realiza as suas atividades junto à empresa tomadora de 

serviços; b) A empresa terceirizante contrata o trabalhador e com ele mantém o contrato de 

trabalho com base na CLT e c) a empresa tomadora de serviços recebe a prestação de serviços 

do trabalhador, mas sem assumir a posição de empregadora em relação a ele. 

Desse modo, a terceirização é uma das formas de relação entre empresas no processo 

de organização de produção.   Através desse sistema a empresa que presta serviços, emprega e 

remunera os trabalhadores que exercerão as atividades contratadas, sem que haja o 

reconhecimento de vínculo empregatício entre a contratante e os “colaboradores” ou entre os 

trabalhadores e a empresa contratada. 

Reforçando a forma de relação do instituto terceirização, Hume (2009, p.33) afirma 

que na “Terceirização há uma relação jurídica que envolve interesses de três partes” e Mozar 

Victor Russomano
6
 alerta para os problemas da Terceirização e a conceitua como sendo: “o 

fornecimento de mão de obra por empresas especializadas, para atendimento de determinados 

setores da empresa tomadora” (RUSSOMANO, 1997 apud HUME, 2009, p.34). 

                                                           
5
Segundo Paulo Douglas Almeida de Morais (2003), com o advento da Revolução Industrial, no século XVIII, 

houve uma exploração desmesurada do ser humano, o trabalhador passou a ser tratado cientificamente e as 
relações de trabalho viviam em meio a um mercado predatório, inclusive com a utilização de mão de obra 
infantil. Foi nesse contexto que surgiu a marchandage, tendo seu apogeu na 1ª metade do século XIX, 
entretanto, era vista por grande parte da população como uma prática de exploração de mão de obra, sendo 
muito criticada na Revolução Francesa em 1848, período em que fora abolida da França, país onde surgiu. Vista 
pacificamente como antecessora da terceirização a marchandage era uma espécie de subempreitada, cujo 
objetivo principal era o lucro em cima do trabalho de terceiros. Enquanto o subempreiteiro lucrava em cima de 
tudo que era produzido pela empresa, o trabalhador alheio (marchandeur) lucrava somente da mão de obra 
oferecida (PAULO, 2003 apud FURTADO, 2012). 

6
 RUSSOMANO, Mozart Victor. Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho. 17 ed., v.I. Rio de Janeiro, 

Forense, 1997, p.20. (HUME, 2009, P.34). 
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Ressalta, ainda, a observar a definição de terceirização no serviço público por Helder 

Santos Amorim: 

A terceirização consiste numa técnica de organização administrativa por meio da 

qual os órgãos e entes públicos, a fim de obterem auxílio no exercício eficiente de 

suas competências institucionais, contratam da iniciativa privada aquelas tarefas de 

apoio administrativo, legalmente autorizadas, sob o regime contratual especial de 

Direito Administrativo (AMORIM, 2009, p.197). 

Assim, a terceirização se realiza de duas formas. Na primeira, a empresa deixa de 

produzir bens ou serviços utilizados em sua produção e passa a comprá-los de outra ou de 

outras empresas. Na segunda forma é a contratação de uma ou mais empresas para executar 

dentro da “empresa mãe”, tarefas anteriormente realizadas por trabalhadores contratados 

diretamente. 
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3 TERCEIRIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

3.1 Evolução histórica da terceirização de serviços na Administração Pública.   

No Brasil, algumas representações governamentais já fazem uso do serviço de 

terceiros há bastante tempo para atender demandas como, construção de estradas, coleta de 

lixo, transporte público, recolhimento de taxas e impostos, prestação de serviços de saúde, 

dentre outros (GIRARDI, 2006, p.36). 

Em 1967, o Decreto Lei 200
7
, que instituiu uma ampla reforma administrativa, 

estabeleceu que, no âmbito da esfera governamental, as atividades deveriam ser 

descentralizadas, ocorrendo, sempre que possível, a transferência de tarefas executivas para 

empresas privadas, com o objetivo de concentrar as atividades na área de planejamento, 

coordenação, supervisão e controle e para evitar o crescimento desmesurado da chamada 

burocracia estatal (DIEESE, 2007, p. 26).  

Para Amorim (2009, p. 105), “no paradigma administrativo da época, a preocupação 

maior do governo militar residia na desburocratização dos processos de decisão na 

administração pública direta e no controle operacional e financeiro das empresas estatais”.  

Dessa forma, os serviços auxiliares deveriam, em princípio, ser terceirizados, ou seja, 

submetidos à licitação pública e contratados com terceiros. 

A terceirização no setor público foi ampliada na década de 1960. O grande desafio da 

época era flexibilizar a administração das empresas estatais, para atribuir maior 

operacionalidade e reduzir custos nas atividades econômicas do Estado. 

Segundo Silva (2011, p.103), “não há que se falar, ainda, na utilização das 

terceirizações como instrumento a serviço da desestatização, o que somente ocorreria mais 

tarde, sob as influências da ideologia neoliberal”. 

Porém, no decorrer da década de 1980, ocorreram vários debates sobre o diagnóstico 

e algumas soluções para a crise vivida no Brasil e no mundo. Uma das ideias predominantes 

identificava a crise brasileira como consequência da crise fiscal do Estado. 

A partir de então, a crise passou a ser interpretada como um processo decorrente da 

forma “ampliada” como o Estado estava intervindo na economia. Assim, o tamanho do déficit 

público no Brasil passou a ser identificado, em meio à onda da globalização ao final dos anos 

                                                           
7
 DL nº 200/67, art. 10 § 1º, A execução das Atividades da Administração Federal deverá ser amplamente 

descentralizada. § 1º A descentralização será posta em prática em três planos principais: a) dentro dos quadros 
da Administração Federal, distinguindo-se claramente o nível de direção do de execução; b) da Administração 
Federal para a das unidades federadas, quando estejam devidamente aparelhadas e mediante convênio; c) da 
Administração Federal para órbita privada, mediante contratos ou concessões. 
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80, como redutor da autonomia do estado nacional na implementação de suas políticas 

macroeconômicas, principalmente pelas consequências que traria para a inserção competitiva 

do país em um mundo de transformação.  

Sendo assim, a superação da crise econômica nacional, no âmbito público, exigiria 

uma reconstrução gradual ou uma reforma do Estado, que significaria, entre outros aspectos, a 

limitação do papel do Estado na economia. Essa limitação seria conduzida mediante a 

transferência de algumas atividades para a iniciativa privada ou para o chamado setor público 

não estatal (DIEESE, 2007, p. 23). 

Ao longo da década de 90 e início dos anos 2000, para além da limitação da 

intervenção do Estado na economia, a reforma, então operada, tendo como principal 

instrumento o MARE – Ministério da Administração e Reforma do Estado, adotou um 

paradigma gerencialista no interior da administração pública, a partir do qual se buscou 

implementação de mecanismos de mercado na gestão pública. Esses mecanismos se voltaram 

para o controle de resultados, para a busca da eficácia e da eficiência e para uma 

flexibilização da gestão na área de Recursos Humanos.  

Assim como uma forma de conter o crescimento do déficit público e do tamanho da 

maquina administrativa, reforçou-se a tese de que o Estado deveria delegar algumas de suas 

atividades a terceiros ou a outros parceiros.  

No contexto, várias mudanças ocorreram e uma delas diz respeito às metamorfoses 

no processo de produção do capital e suas repercussões no processo de trabalho.  No processo 

produtivo essas transformações ocorreram por meio do avanço tecnológico, da constituição 

das formas de acumulação flexível e dos modelos alternativos aos binômios 

Taylorismo/Fordismo, com destaque o Toyotismo.  Ricardo Antunes descreve a origem do 

Modelo Toyotismo: 

O Toyotismo é uma forma de organização do trabalho que nasceu a partir da fábrica 

Toyota, no Japão, e vem expandindo pelo Ocidente capitalista, tanto nos países 

avançados quanto naqueles que se encontram subordinados. Entre suas 

características básicas, destaca-se como princípio o just in time, ou seja, na fábrica 

toyotista somente cerca de 25% é produzido no seu interior.   Assim, ela 

horizontaliza o processo produtivo e transfere a “terceiros”, grande parte do que 

anteriormente era produzido dentro dela (ANTUNES, 1999, p.181). 

A União passou a adotar a nova forma de gestão administrativa, inspirada no Modelo 

Toyotismo, adotados pelos governos dos países desenvolvidos. Na nova forma de gestão 

administrativa, a terceirização para o Estado representa a intenção deste em se concentrar em 

suas atividades fundamentais e transferir para empresas privadas as tarefas de suporte.  Assim, 
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tende a reduzir a burocracia, liberar recursos financeiros e humanos para se dedicar com 

maior presteza às atividades principais. 

O principal instrumento para implementação da reforma do Estado, de acordo com o 

paradigma gerencialista, foi o MARE – Ministério da Reforma do Estado, que, em sua missão 

de reorganizar o setor público, caminhou na delimitação das funções do Estado segundo o 

modelo defendido. 

Segundo dados do DIEESE – Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos 

Socioeconômicos, conceitualmente foram desenhadas três áreas de atuação do Estado: 

As atividades exclusivas do Estado; os serviços sociais e científicos do Estado e, a 

produção de bens e serviços para o mercado. Ao mesmo tempo, procurou-se 

distinguir, em cada uma dessas áreas, as atividades principais e quais as auxiliares 

ou de apoio. Neste modelo de Estado, as chamadas atividades exclusivas de Estado 

deveriam, naturalmente, permanecer dentro do Estado; para os serviços sociais e 

científicos do Estado, defendeu-se a chamada “publicização”, ou seja, a sua 

transferência para o setor público não estatal ou Terceiro Setor e a produção de bens 

e serviços para o mercado deveria ser deixada sob a égide de suas próprias leis, 

retirando-se então o Estado desses setores da economia através dos programas de 

privatização e desestatização (DIEESE, 2007, p. 23). 

Juridicamente a terceirização no setor público é um recurso legal e contratual de 

transferência da responsabilidade de alguns serviços a empresas privadas, nacionais ou 

multinacionais, cooperativas de trabalho, Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público (OSCIPs) 
8
, Organizações Sociais (OSs) 

9
 e Organizações Não governamentais 

(ONGs), sendo, necessariamente, precedida por licitação disciplinada pela Lei 8.666/93 e 

pelas leis que posteriormente a alteraram (DIEESE, 2007, p.25). 

No Brasil, também no âmbito da administração indireta ou das estatais, fundações e 

autarquias, a terceirização foi aplicada como instrumento de gestão, no contexto de 

orçamentos reduzidos (DIEESE, 2007 p.29).  

Ressalta-se, ainda, as formas e os modelos de terceirização adotados no setor 

público, como a Concessão
10

, a Permissão
11

, as Parcerias e os Terceiros
12

. 

Assim, via licitação, a administração pública pode delegar atividades a uma empresa, 

não havendo nenhum vínculo de subordinação entre o trabalhador da prestadora de serviços e 

o órgão/entidade pública. 

                                                           
8
 As OSCIPs foram instituídas a partir da Lei 9.790/1999. 

9
 As OSs foram instituídas a partir da Lei Federal 9.637/1998. 

10
 A concessão vem disciplinada nos artigos 21, incisos XI e XII, 25, § 2º (alterados pela Emenda Constitucional 

nº 8/95) e 175 da Constituição Federal. 
11

  A permissão está prevista constitucionalmente (artigo 175 e normatizada pela Lei Federal nº 8.987). 
12

 As funções ou atividades desenvolvidas pela administração pública podem ser transferidas ou delegadas para 
empresas privadas, nacionais ou multinacionais, cooperativas de trabalho ou instituições sem fins lucrativos. 
(DIEESE, 2007, p.33) 
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No que tange a análise do processo de terceirização como modalidade de 

organização há quem sustenta seu desenvolvimento sem restrições. 

Nesse sentido, considerando a terceirização como modalidade de organização que dá 

maior abertura à possibilidade de potencializar a redução de custo, principalmente em relação 

ao “custo trabalho”, parece justificável, sob o ponto de vista empresarial, o fato de que em 

uma nova norma não exista restrição alguma à terceirização de atividades (DIEESE, 2009, 

apud, MIRANDA, 2015). 

Por outro lado, sob o ponto de vista dos trabalhadores, DIEESE defende: 

No ponto de vista dos trabalhadores, também parece justificável e claro a defesa de 

severa restrição a esta prática, não havendo conhecimento de benefícios concretos 

aos trabalhadores terceirizados. Pelo contrário, os estudos realizados apontam para 

consequências nocivas para os que estão nessas condições (DIEESE, 2009 apud 

MIRANDA, 2015). 

Uma das consequências pode ser observada na remuneração demonstra que, 

conforme quadro abaixo, em dezembro de 2013, ela foi menor 24,7 % para os trabalhadores 

terceirizados.  A jornada semanal em 7,5 % horas maior reforça os efeitos nocivos que estão 

submetidos os trabalhadores terceirizados.  

Tabela 1: Condições de Trabalho e Terceirização, 2013: 
Condições de Trabalho Setores tipicamente 

contratantes 

Setores tipicamente 

terceirizados 

Diferença 

Terceirizados/Contratante 

Remuneração média (R$) 2.361,15 1.776,78 -24,7 

Jornada semanal contratada 

(horas) 

40 43 7,5 

Tempo de emprego (anos) 5,8 2,7 -53,5 

Fonte: RAIS 2013. Elaboração: DIESSE/CUT Nacional, (2014 p.14).                                                 

Nota: setores agregados segundo Class/CNAE 2.0. Não estão contidos os setores da agricultura. 

Remuneração média em dezembro. 

 

Ressalta-se, ainda, que em relação à jornada de trabalho contratada, esse grupo de 

trabalhadores realiza uma jornada de 3 horas a mais semanalmente, sem considerar horas 

extras ou banco de horas realizadas. E quanto à permanência no trabalho é de 5,8 anos para os 

trabalhadores diretos, em média, e para os terceiros é de 2,7 anos. Esse fato decorre da alta 

rotatividade dos terceirizados – 64,4 % contra 33% dos diretamente contratados 

(DIESSE/CUT/2014, p.14). 

No âmbito da Administração Pública, os trabalhadores terceirizados dividem espaço 

com os servidores públicos que gozam de estabilidade. 

Atualmente, não há lei expressa e específica que regulamente o instituto da 

terceirização, notadamente, quanto aos direitos dos trabalhadores terceirizados, fato que 

possibilita possíveis abusos por parte deste sistema de transferência. 
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Entretanto, além do art. 4º da Lei de Introdução ao Código Civil
13

, há a previsão na 

CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) em seu art. 8º e parágrafo único:  

Art. 8º. As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de 

disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência 

por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais de direito, 

principalmente do direito do trabalho, e, ainda, de acordo como os usos e costumes, 

o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou 

particular prevaleça sobre o interesse público. 

Parágrafo único. O direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho, 

naquilo em que não for incompatível com os princípios fundamentais deste. 

 

Para regulamentação da terceirização, em 2004, foi criado o Projeto de Lei nº 4.330, 

que dispõe sobre o contrato de prestação de serviço a terceiros e as relações de trabalho dele 

decorrente, recentemente votado e aprovado pela Câmara dos Deputados que se encontra 

pendente de votação no Senado Federal. 

Todavia, a forma indiscriminada e generalizada proposta pelo projeto vem sendo 

objeto de ampla discussão por toda a sociedade, mídia e operadores do direito.  Há uma 

preocupação com o retrocesso dos direitos sociais da classe trabalhadora brasileira caso o 

referido projeto seja aprovado e transformado em Lei. 

Como é possível observar, nesse novo modelo de gerenciamento da administração 

pública, com destaque na terceirização, criou-se uma classe trabalhadora mais heterogênea, 

mais fragmentada e mais complexa.  São vários os prejuízos que a terceirização trará aos 

direitos dos trabalhadores historicamente conquistados. 

Reiterado por Ricardo Antunes sobre os efeitos negativos que sofrem os 

trabalhadores terceirizados, afirma: 

Esta forma flexibilizada de acumulação capitalista, baseada na reengenharia, na 

empresa enxuta, teve consequências enormes no mundo do trabalho. Uma das 

consequências está em um enorme incremento do novo proletariado, do 

subproletariado fabril e de serviços, o que tem sido denominado mundialmente de 

trabalho precarizado. São os terceirizados, subcontratados, part-time, entre tantas 

outras formas assemelhadas, que se expandem em inúmeras partes do mundo 
(ANTUNES, 2002, p.181). 

3.2 Reformas administrativas e a terceirização na Administração Pública brasileira. 

A partir da década de 1970, a alta do preço do petróleo e a saturação dos bens de 

consumo no mercado interno dos países centrais causaram imensa redução nos lucros do setor 

produtivo ocidental, induzindo ao fechamento de empresas e causando desemprego. O alto 

investimento em tecnologia, especialmente da informação, na tentativa de aumentar a 

                                                           
13

 LINDB -Decreto Lei nº 4.657 de 04 de setembro de 1942 – Art. 4º. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o 
caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. 
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produtividade e recompor os lucros, ensejou a redução do tamanho das empresas e 

intensificou o corte dos postos de trabalho (AMORIM, 2009, p.56). 

Esta crise se acentuou no início do processo de globalização econômica, que 

fomentada pela revolução da tecnologia da informação, encurtou distâncias, ampliou 

mercados de capitais e acirrou a concorrência internacional. O Estado moderno foi chamado a 

adaptar-se às novas exigências de um mercado que precisava recuperar os níveis de 

lucratividade anteriores no amplo jogo da livre concorrência. 

A ordem econômica preconizando o livre mercado, passou a exigir a diminuição da 

intervenção estatal na economia, a redução da carga tributária, a flexibilização dos direitos 

trabalhistas e o corte das despesas públicas, especialmente por meio da supressão dos 

benefícios assistenciais (AMORIM, 2009, p.57). 

Sob a ideologia liberal, capitaneada pelos governos da Inglaterra, de Margareth 

Tatcher (1979), e dos Estados Unidos, de Ronald Reagan (1982), iniciaram-se as novas 

reformas na atuação do Estado Moderno. Este movimento se deu nos países de economia 

periférica, como o Brasil, por força de condições negociadas pelos organismos financeiros 

multilaterais, como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial (AMORIM, 

2009, p. 58). 

No Brasil, desde 1979, no governo João Figueiredo (1979-1984), já ocorria certa 

inversão da tendência expansionista da máquina pública com a implantação do Programa 

Nacional de Desburocratização, voltado a reduzir despesas com as empresa estatais, o que 

ensejou a alienação de algumas empresas federais. 

Até o final do governo José Sarney (1985-1989), poucas outras empresas federais 

foram alienadas, mas, até então, este movimento privatizante no Brasil ainda não era 

determinado pela nova doutrina política neoliberal, já em curso nos países centrais 

(AMORIM, 2009, p. 59). 

Nesse momento, iniciava-se o movimento de pressão internacional com vistas às 

reformas estatais nos países latino-americanos, por meio do programa desenvolvido em 1989, 

denominado Consenso de Washington
14

. Este programa previa um roteiro de metas 

estabelecidas como condição para a renovação das dívidas externas destes países, implicando 

exigências de rígida disciplina fiscal, liberalização financeira, liberdade cambial, liberação 

comercial ênfase no desenvolvimento do capital estrangeiro, desregulação e privatização. 

                                                           
14

 Denominação cunhada pelo economista John Williamson para definir o conjunto de dez regras básicas 
formuladas por economistas de instituições financeiras multilaterais, como Fundo Monetário Internacional 
(FMI) e Banco Mundial (Banco Interamericano para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD), para os países 
em desenvolvimento que passavam por dificuldades financeiras (AMORIM, 2009, p. 60). 
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Collor iniciou um Programa Nacional de Desestatização, mas foi no governo de 

Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) que mais se ampliou o processo de privatizações. 

Assim, a década de 1990 ficou marcada como o período das mais contundentes 

reformulações neoliberais na atuação do Estado brasileiro na economia. 

Tratava-se de uma “grande reforma do Estado brasileiro” conforme se infere do 

Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado apresentado ao país em novembro de 1995 

com base nas seguintes propostas: o ajuste fiscal; reformas econômicas orientadas para o 

mercado que garantissem a concorrência interna e criassem condições para o enfrentamento 

da competição internacional, a reforma da previdência social e a reforma do aparelho do 

Estado (AMORIM, 2009, p.60). 

Por sua vez, foi no bojo da reforma do aparelho do Estado, aprovada por meio da EC 

nº 19 de 1998, a reforma especificamente administrativa, que se desencadearam as mais 

radicais alterações voltadas, segundo o respectivo Plano Diretor, para um novo modelo de 

administração gerencial descentralizada, na experiência de administração gerencial da 

iniciativa privada, em substituição ao velho modelo de administração burocrática, rigidamente 

verticalizada (AMORIM, 2009, p.61). 

Segundo Amorim para tanto, buscaram-se no modelo de organização desenvolvido 

pela Toyota, indústria automobilística japonesa – por isso mesmo denominado de “toyotismo” 

– os componentes organizacionais que melhor atendessem a essas novas expectativas do 

capital em crise. Dessa forma, no epicentro do novo modelo organizacional, encontra-se a 

figura da terceirização (AMORIM, 2009, p.31). 

Contudo, a implementação do modelo de administração descentralizada não foi 

inaugurado pelo ideário liberal da década de 1990. Em 1967, por meio do Decreto Lei nº 200, 

fora instituído as bases legais de uma ampla reforma administrativa federal com o objetivo de 

descentralizar as atribuições da máquina pública. Iniciou-se naquele momento o processo de 

terceirização no âmbito da administração pública federal de maneira tênue, tendo em vista a 

inexistência constitucional de prévio concurso público para admissão de empregados 

públicos. Os funcionários públicos eram regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas – 

CLT, com flexibilidade de admissão e dispensa própria do regime de Direito Privado. Desta 

forma, a terceirização não figurou como um mecanismo “interessante” para o administrador 

público, naquele momento (AMORIM, 2009, p. 62). 
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No entanto, com a Constituição Federal de 1988, para admissão em cargo e emprego 

público, passou a exigir a ampla submissão a concurso público, conforme artigo 37, II
15

. A 

regra do concurso passou a ser aplicável também às empresas estatais, sob pena de nulidade 

de admissão (art. 37, § 2º da CF 88).  

Esta exigência passou a constituir sério obstáculo na contratação imediata de pessoal 

sem concurso. Nesse momento, também, inicia o processo de enxugamento do quadro 

funcional da União, no plano da política de diminuição da máquina do Estado pelo presidente 

Fernando Collor.  

Na ausência de uma política regular de concurso público, os administradores foram 

levados a cooptar estes recursos humanos por meios alternativos ao regime oficial do cargo e 

do emprego público, proliferando-se na administração dos órgãos e ente públicos as 

contratações temporárias irregulares porque destinadas a atender necessidades permanentes, 

as contratações irregulares de estagiários, o uso indiscriminado de cargos em comissão, dentre 

outros artifícios voltados a suprir necessidades funcionais imediatas (AMORIM, 2009, p. 63). 

Dentre estes artifícios, a contratação de serviços, a terceirização, legalmente 

conhecida para a obtenção de apoio administrativo, passou a ser utilizada como poderoso 

instrumento alternativo de inserção de mão de obra na administração pública nos mais 

diversos setores, inclusive para atividades inerentes ao núcleo de competências dos órgãos 

públicos contratantes, coincidentes com atribuições dos cargos constantes nos quadros de 

carreira.  

No âmbito federal, essas contratações abusivas logo violaram a legislação que 

delimitava as atividades passíveis de contratação indireta. 

Pressionado por decisões do Tribunal de Contas da União, responsável pelo controle 

externo da legalidade dos atos do Poder Público federal, no julgamento irregular de muitas 

contratações de atividades inseridas no núcleo das atribuições dos entes públicos contratantes, 

foi editado o Decreto 2.271/1997
16

, por meio do qual instituiu limites mais flexíveis à 

                                                           
15

 CF/88 Art. 37, 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, ressalvada as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de 
livre nomeação e exoneração;      (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998). 
16Decreto nº 2.271/97, Art. 1º No âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e 
fundacional poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais ou 
complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do órgão ou entidade; § 1º As 
atividades de conservação, limpeza, segurança, vigilância, transportes, informática, copeiragem, recepção, 
reprografia, telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e instalações, de preferência, 
objeto de execução indireta; e § 2º Não poderão ser objeto de execução indireta as atividades inerentes às 
categoriais funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou entidade, salvo expressa disposição 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
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contratação de serviços no âmbito da administração pública direta, autárquica e fundacional 

(AMORIM, 2009, p.64).  

Ainda assim, a prática governamental continuou violando os limites instituídos na 

norma com a contratação de serviços em atividades centrais às matérias de competência dos 

órgãos e entes públicos.  

Em 1998, por meio da Emenda Constitucional nº 19 foi aprovada a reforma do 

aparelho do estado com vistas a implementar, segundo o Plano Diretor, um modelo de 

administração pública gerencial, de resultado.  Para isso, muitos preceitos da Constituição 

Federal de 1988 foram alterados (AMORIM, 2009, p. 65). 

Ainda, no Plano Diretor, ao identificar os quatro setores de atuação do Estado, como, 

núcleo estratégico, atividades exclusivas, serviços não exclusivos e setor de produção de bens 

para o mercado, em relação aos quais foram projetados comportamentos gerenciais 

específicos, o Plano apenas considerou as “atividades-fim” da administração pública, não 

fazendo nenhuma referência as “atividades-meio” (AMORIM, 2009, p.66). 

E mais, por meio da EC 19/1998, o governo buscou promover a supressão do regime 

jurídico único
17

, estatutário com o objetivo da existência de dois regimes jurídicos funcionais 

dentro do Estado: um regime de Direito Público, destinado aos servidores estatutários, 

estáveis em seus cargos, inerentes às carreiras estratégicas, as denominadas carreiras de 

Estado; e um regime de Direito Privado (CLT), destinado a empregados públicos não 

detentores de estabilidades, atribuídos de funções burocráticas intermediárias (AMORIM, 

2009, p. 67). 

Para proteção de novas contratações pela Administração Pública pelo regime da 

CLT, o Tribunal Superior do Trabalho (TST), por meio da Orientação da Jurisprudência n. 

265 da sua Subseção de Dissídios Individuais I (convertida na Súmula 390), considera devida 

a estabilidade aos novos empregados públicos de algumas entidades da administração pública: 

O servidor público celetista da administração direta, autárquica ou fundacional é 

beneficiário da estabilidade prevista no art. 41 da Constituição Federal de 1988. Ao 

empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, ainda que 

admitido mediante aprovação em concurso público, não é admitida a estabilidade 

prevista no art. 41 da CF/88 (AMORIM, 2009, p. 68). 

 

                                                                                                                                                                                     
legal em contrário ou quando se tratar de cargo extinto, total ou parcialmente, no âmbito do quadro geral 
de pessoal. 
17  Texto originário do art. 39, caput da CF/88: “A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e plano de carreiras para os servidores 
da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas”.  O novo texto, inserido pela EC 
n. 19/1998, não trata de regime jurídico, versando sobre a instituição de conselho de política de 
administração e remuneração de pessoal (AMORIM, 2009, p.67). 
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Assim, restou à Administração Pública buscar outra alternativa na substituição de 

forma ultra flexível de contratação de mão de obra sem qualquer vínculo de trabalho, com o 

órgão público beneficiário, ou seja, o regime privado da terceirização.  

Nesse cenário, para consolidar uma nova cultura de terceirização no serviço público 

surgiram dois fatores contributivos. Primeiro, foram as limitações impostas pela LC 101/2000 

que institui um rígido limite de gastos dos entes com pessoal e consequentemente, a limitação 

às novas admissões de servidores públicos estatutários. Segundo, a reforma administrativa 

instigou doutrinariamente o novo gerente público a empreender na batalha da eficiência 

contra qualquer modelo normativo burocrático e ineficiente.  Assim, a orientação direcionada 

ao administrador público pelo caráter doutrinário neoliberal da reforma é alargar os espaços 

da terceirização (AMORIM 2009, p.69).  

Ainda, segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro
18

:  

 
A administração pública foi abrindo brechas na órbita de ação prevista na lei, 

criando quase que uma administração paralela, como pode ser exemplificada, a 

existência de quadros paralelos de servidores públicos, contratados à margem da 

Constituição, com a utilização do instituto da terceirização, porém de uma falsa 

(para não dizer ilícita) terceirização, de que os governos se socorrem para burlar as 

normas constitucionais sobre servidores públicos (DI PIETRO, 2005 apud 

AMORIM, 2009, p. 70): 
 

Uma dessas brechas pode ser observada pelo Decreto n º 2.271/1997 na interpretação 

em torno de conceitos “acessoriedade e instrumentalidade das atividades”, dispostos no 

referido Decreto para que a terceirização se expandisse para atividades centrais da 

competência dos órgãos e entes públicos. 

Assim, reforçado pelo limite imposto pelo controle fiscal sobre os gastos com 

pessoal, proveniente da reforma constitucional e da frustração do projeto governamental de 

instituição de um regime paralelo de emprego público sem estabilidade, a terceirização 

acabou novamente fortalecida. 

De acordo com os dados disponibilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU), 

constatou-se um vertiginoso decréscimo no ingresso de nossos servidores públicos mediante 

concurso no Poder Executivo Federal entre os anos de 1995 e 2001, a seguir exposto
19

:  

 

 

                                                           
18

 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na administração pública – concessão, permissão, franquia, 
terceirização, parceria público-privada e outras formas. 5. Ed. São Paulo: Atlas, 2005 (DI PIETRO, 2009, p. 46 
apud AMORIM, 2009, p.70). 
19

  Tribunal de Contas da União. Relatório e parecer prévio sobre as contas do governo república – exercício 
2001, p.245. Disponível em: <www2.tcu.gov.br/pls/docs/PAGE/TCU> Acesso em 1º.11.2007 (AMORIM, 2009, 
71). 
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Tabela 2 – Novos servidores públicos federais: 1995 -2001 
Ano 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

N. novos 

servidores 
19.675 9.927 9.927 9.055 2.927 2.927 660 

Fonte: AMORIM (2009, p.71) 

Entretanto, segundo o TCU, foi observado que, no exercício de 2001, somente na 

administração direta do Poder Executivo federal eram terceirizados 25.930 postos de trabalho, 

com custo correspondente a 24% do total da despesa com o pessoal civil ativo, já considerado 

todos os cargos em comissão e os contratos temporários por excepcional interesse público 

(AMORIM, 2009, p. 72). 

No relatório e parecer prévio sobre as contas do governo da República do ano 2001, 

em auditoria realizadas em setores específicos, ainda constata, por exemplo, que no Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) estavam 

terceirizadas as diversas atividades de fiscalização ambiental que constituem a razão de 

existência da autarquia federal, enquanto no extinto Departamento Nacional de Estrada de 

Rodagem (DNER) identificou-se terceirização da atividade de fiscalização em rodovias 

federais, inclusive com aplicação de multas por infração de trânsito, tarefa ínsita ao poder de 

polícia, privativo do Estado (AMORIM 2009, p. 72). 

Essas situações consistem em pequenos fragmentos de uma realidade muito maior e 

complexa, como é possível verificar nos dados que seguem: 

Em 2003, o TCU não percebeu aumento no número das contratações terceirizadas 

no Executivo Federal, mas, em compensação, conforme consta do respectivo 

relatório de contas, houve um incremento de 30% nas contratações temporárias 

justificadas como contratações por excepcional interesse público (Constituição, art. 

37, IX) 
20

;  

No exercício do ano de 2004, as despesas com pessoal terceirizado no Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome representavam 410% do total das 

despesas com pessoal próprio; no Ministério do Turismo, 185%; no Ministério dos 

Esportes, 159%; no Ministério de Desenvolvimento Social e Comércio, 110%; no 

Ministério da Defesa, 82%; e aí adiante
21

. 

No Relatório de Contas do ano de 2004, destaca que “o modelo de terceirização 

utilizada pela administração pública está em desconformidade com o que preceitua o 

Decreto n. 2.271/1997” (AMORIM (2009, P. 72)). 
 

No ano de 2005, o Poder Executivo federal, por determinação do TCU, realizou 

amplo levantamento das atividades terceirizadas em aproximadamente 60% dos órgãos de sua 

                                                           
20

 “A reduzida contratação de servidores públicos mediante concurso público pode ser evidenciada comparado-
se o crescimento de contratação temporária na administração pública federal no biênio 2002/2003, cerca de 
30%, enquanto o ingresso de novos servidores civis ficou em 1%”, Tribunal de Contas da União. Relatório e 
parecer prévio sobre as contas do governo república – exercício 2003. Disponível 
em:<www2.tcu.gov.br/pls/portal/docs/PAGE/TCU> Acesso em: 1º.11.2007 (apud, AMORIM, 2009, p. 72). 
21

 Relatório e parecer prévio sobre as contas do governo república – exercício 2004. Disponível em 
<www2.tcu.gov.br/pls/portal/docs/PAGE/TCU> Acesso em: 12.01.2008 (apud, AMORIM, 2009, p. 73). 
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administração pública direta, identificando, somente neste universo, um total de 33.125 

trabalhadores terceirizados que desenvolviam exclusivamente funções finalísticas, essenciais 

às competências dos órgãos e entes públicos, não autorizados pelo Decreto n. 2.271/1997, sem 

contar com aqueles trabalhadores já terceirizados nas denominadas atividades acessórias ou 

instrumentais (AMORIM, 2009, p. 73). 

Ressalta-se ainda que em alguns órgãos e setores o número de trabalhadores 

terceirizados chega a representar 64% do número de servidores efetivos, como no Instituto 

Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (INMETRO), 52% na Agência 

Nacional de Telecomunicação (ANATEL) e no Ministério das Comunicações (sede), 44% no 

Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio (sede) e 21% no IBAMA
22

 (AMORIM, 

2009, p. 74). 

Por força deste quadro, desde a década de 1990 tem se intensificado a atuação do 

Ministério Público do Trabalho (MPT) contra a prática da superterceirização em atividades 

finalísticas às atribuições dos órgãos e entes da administração pública, em violação da norma 

de regência. Considera-se esta prática, além dos prejuízos causados aos direitos fundamentais 

dos trabalhadores, ainda viola valores constitucionais republicanos, como impessoalidade, a 

legalidade e a moralidade no trato da coisa pública. (AMORIM, 2009, p.74)  

3.3 Legislação da terceirização no Serviço Público. 

Apesar da forte expansão do processo de terceirização e de seus imensos efeitos 

sobre as relações de trabalho, não há no Brasil uma lei específica que regule as várias 

dimensões da terceirização, especialmente no campo das relações de trabalho. O que existem 

são leis, decretos, súmulas e enunciados que, direta ou indiretamente, regulamentam alguns 

dos aspectos comerciais e trabalhistas do fenômeno (CONCEIÇÃO; LIMA, 2009). 

 Na década de 1940 quando foi elaborada a Consolidação das Leis do Trabalho – 

CLT, a terceirização não constituía fenômeno com a abrangência assumida nos dias atuais. 

Por isso, a CLT fez a menção apenas de duas normas regulamentadoras de subcontratação de 

mão de obra: no artigo 455 da CLT, que trata da empreitada e subempreitada e no artigo 652, 

“a”, III da CLT que trata da pequena empreitada (HUME, 2009, p.31). 

                                                           
22

 Tribunal de Contas da União. Processo n TC – 0300.00348/2005-50. Cf. Governo Federal. Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão. Nota Técnica n.149/2005COGEDIC/SRRRH/MP, 17.11.2005. Em valores 
nominais – INMETRO: 844 CARGOS efetivos e 544 postos terceirizados; ANATEL: 798 cargos efetivos e 420 
postos terceirizados; M. Comunicações (sede): 802 cargos para 420 postos terceirizados; M. Indústria e 
Comércio (sede):546 cargos para 244 postos terceirizados; IBAMA:5.536 cargos e 1997 postos terceirizados 
(apud, AMORIM, 2009, p. 74).  
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A terceirização em âmbito privado instalou-se na legislação brasileira na década de 

60, com edição dos Decretos-Leis 1.212 e 1.216 de 1966 que autorizam a prestação de 

serviços de segurança bancária por empresas interpostas na relação de trabalho. Após isso, em 

1968, por meio do Decreto nº 62.756/68, fora legalizada o serviço de locação de mão de obra 

por meio de agências especializadas. Um ano depois, o Decreto nº 1.034 trouxe a 

regulamentação dos serviços de vigilância no setor bancário, diretamente ou por meio de 

intermediadoras. Em 1974, sob a forma de trabalho temporário, foi regulamentada pela Lei 

6.019.   

Em meados da década de 1980, surge no Brasil a terceirização, especializada em uma 

realização de tarefas que não se tratam de atividade fim. Assim, em 1983 é editada a Lei 

7.102, que dispõe sobre a segurança para estabelecimentos financeiros, bem como normas 

para funcionamento de empresas que exploram serviços de vigilância
23

. 

 Quadro1: Principais instrumentos de regulação da terceirização no setor privado. 
Legislação: Dispositivo: 

Lei 6.019 de 03/01/1974 Trata do trabalho temporário nas empresas urbanas.  

Lei 7.102 de 20/06/183 Dispõe sobre segurança para estabelecimentos 

financeiros.  

Súmula 256 do Tribunal Superior do Trabalho 

(Editada em 30-09-1986) 

Trata da contratação de trabalhadores por empresa 

interposta. (Substituída pela Súmula 331 de 93) 

Enunciado 331 de 1993 do Tribunal Superior do 

Trabalho (Revisão da súmula 256) 

Dispõe sobre o contrato de prestação de serviços;  

Lei 9.601 de 21/01/1998 Trata do contrato de trabalho por prazo determinado 

no setor privado 

Fonte: Elaboração própria a partir de coleta de dados bibliográficos.  

 

A prática de terceirização da força de trabalho foi sendo incorporado ao longo dos 

anos no setor privado da economia nacional. Nos anos 80 e 90, há um debate sobre o tema, 

principalmente na jurisprudência trabalhista, que deu origem da edição da Súmula 256 do 

TST de 1986, a fim de orientar as decisões sobre a matéria:  

Salvo os casos de trabalho temporário e de serviço de vigilância, previstos nas Leis 

nº s 6.019, de 03.01.1974, e 7.102, de 20.06.1983, é ilegal a contratação de 

trabalhadores por empresa interposta, formando-se o vínculo empregatício 

diretamente com o tomador dos serviços. 

 

Como o Enunciado 256 do TST foi considerado de aplicação restrita, em 17 de 

dezembro de 1993 foi aprovada a Súmula 331 do TST que substituiu a Súmula anterior. Nela 

foram incluídos itens que tratam da terceirização no âmbito da Administração Pública que 

serão analisados posteriormente, nas páginas 30 a 32. 

                                                           
23

 No artigo 17, para o exercício da profissão de vigilante requer prévio registro no Departamento de 
Polícia Federal, que fará após a apresentação dos documentos comprobatórios das situações enumeradas 
no artigo 16.  Assim, embora o vigilante e o vigia exerçam funções semelhantes, conceitualmente e 
juridicamente são diferentes.  A lei exige vários elementos para o desempenho da função de vigilante, 
enquanto não o faz para o vigia. 



29 
 

 

Quadro 2: Legislação da terceirização no Serviço Público. 

Legislação: Dispositivo: 

Decreto-Lei 200 de 25/02/1967  Dispõe sobre a organização da Administração Federal 

e estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa. 

Lei 5.645 de 10/12/1970 Estabelece diretrizes para a classificação de cargos do 

Serviço Civil da União e das autarquias federais. 

Decreto-Lei 2.300 de 21/11/86 Dispõe sobre licitações e contratos da Administração 

Federal (Substituído pela Lei 8.666 de 93). 

Lei 8.745 de 9/12/93 Dispõe sobre a contratação por tempo determinado 

para atender necessidade temporária de excepcional 

interesse público. 

Lei 8.666 de 21/06/1993 Regulamenta o artigo 37, inciso XXI da Constituição 

Federal, institui normas para licitações e contratos da 

Administração Pública. 

Enunciado 331 de 1993 do Tribunal Superior do 

Trabalho (Revisão da súmula 256) 

Dispõe sobre o contrato de prestação de serviços. 

Lei nº 8.883 de 08/06/1994 Altera dispositivos da Lei nº 8.666 de 1993. 

Emenda Constitucional nº 19 de 04/06/1998 Modifica o regime e dispõe sobre princípios e normas 

da Administração Pública. 

Lei Complementar 101, de 04/05/2000 Estabelece normas de finanças públicas voltadas para 

responsabilidade na gestão fiscal. 

Fonte: Elaboração própria com base na coleta de dados bibliográficos. 

 

Embora a contratação de serviços pela Administração Pública já fosse praticada há 

muito mais tempo, a terceirização no serviço público brasileiro recebeu regulamentação 

jurídica apenas a partir do final da década de 1960, por meio do Decreto-Lei nº 200, de 25 de 

fevereiro de 1967. A partir desse marco legislativo, foi autorizada a descentralização 

administrativa de tarefas auxiliares do Estado para a iniciativa privada, por meio do art. 10, §§ 

1º e 7º, que prescreve: 

Art. 10. A execução das atividades da Administração Federal deverá ser amplamente 

descentralizada.  

§ 1º A descentralização será posta em prática em três planos principais: 

a) (...);   b) (...); 

c) da Administração Federal para órbita privada, mediante contratos ou concessões. 

§ 7º Para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, coordenação, 

supervisão e controle e com o objetivo de impedir o crescimento desmesurado da 

máquina administrativa, a Administração procurará desobrigar-se da realização 

material de tarefas executivas, recorrendo, sempre que possível, à execução indireta, 

mediante contrato, desde que exista, na área, iniciativa privada suficientemente 

desenvolvida e capacitada a desempenhar os encargos de execução.  

 

O decreto acima mencionado não se aplicava, entretanto, às demais esferas 

governamentais, limitando-se ao âmbito federal. 

Em 21/11/86 foi publicado o DL nº 2.300, disciplinando as licitações e contratos no 

âmbito da Administração Federal. No artigo 9º, II, trazia previsão expressa da possibilidade 

de regime de execução indireta de obras e serviços. O referido Decreto-Lei foi substituído 

pela Lei 8.666 de 21/06/1993. 
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Em 1988 a Constituição Federal, em seu inciso XXI do art. 37, trouxe o fundamento 

para a contratação de serviços, ao incluí-los, expressamente, entre os contratos dependentes de 

licitação, conforme estabelece:  

Art. 37. 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: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998). 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras 

e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 

igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 

obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da 

lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica, 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (Regulamento). 

 

A década de 1990 adotou, em grande medida, o modelo toyotismo enquanto prática 

de gestão empresarial, incorporando os programas de qualidade total e de terceirização 

trabalhista em praticamente todos os setores da economia privada. Também no setor público a 

terceirização de serviços expandiu-se sistematicamente.  

Assim, em 21/07/1993 foi editada a Lei nº 8.666, a fim de cumprir o inciso XXI do 

artigo 37 da CF/88, instituindo normas sobre licitações e contratos da Administração Pública. Foi 

a referida Lei (com posteriores alterações em alguns de seus dispositivos a partir da Lei 8.883 de 

1994) que tratou de licitações e contratos na administração pública em todas as esferas 

governamentais. Portanto, somente com a regulamentação da Lei 8.666 de 93 que se disciplinou a 

contratação de serviços no âmbito dos estados, municípios e Distrito Federal. 

Em 17 de dezembro de 1993, após realização de uma síntese da legislação brasileira sobre a 

terceirização, o Tribunal Superior do Trabalho publicou o Enunciado 331, no sentido de reforçar as 

situações em que essa contratação poderia ser considerada irregular e de especificar as implicações 

caso essa situação fosse verificada. Esse enunciado definiu, por exemplo, que a contratação de 

trabalhadores por empresas interpostas na administração pública é irregular, porém, não gera vínculo 

empregatício já que, nesse caso, o ingresso é condicionado à aprovação em concurso. 

Assim, em 21 de dezembro de 1993 foi publicada no DOU a edição da Súmula de 

Jurisprudência nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho, que estabelece diretrizes no setor privado, 

incluindo, diretrizes para terceirização no serviço público. A referida Súmula possui, atualmente, a 

seguinte redação: 

Súmula nº. 331 – Contrato de prestação de serviços. Legalidade (Revisão da 

Súmula nº 256 – Res. 23/1993, DJ 21.12.1993. Inciso IV alterado pela Res. 

96/2000, DJ 18.09.2000 Nova Redação do item IV e inseridos os itens V e VI – 

Res. 174/2011 – DeJT 27/05/2011)       

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, 03.01.1974). 

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/88).  
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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.  

IV - 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. (Nova Redação - Res. 174/2011 - DeJT 27/05/2011). 

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 nº 8.666, de 21.06.1993, 

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. (Inserido - Res. 174/2011 - DeJT 27/05/2011)  

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

decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral. (Inserido -

 Res. 174/2011 - DeJT 27/05/2011). 

 

O assunto que trata de cada tópico da Súmula 331 segue abaixo: 

O item I esclarece que no sistema jurídico brasileiro é vedada a intermediação de 

mão de obra.  Assim, define a intermediação de mão de obra como sendo, em regra, hipótese 

de terceirização ilícita, salvo em uma única hipótese, que é o trabalho temporário, conforme a 

Lei nº 6.019 de 1974
24

.   

No item seguinte, não há a possibilidade de vínculo empregatício entre a 

Administração Pública e os empregados das prestadoras de serviços, tendo em vista a 

necessidade de concurso público, conforme art. 37, II da CF de 1988
25

.  

No item III, a regra de terceirização é lícita para quaisquer atividades da empresa 

referentes a serviços secundários ou acessórios, desde que, não exista pessoalidade e 

subordinação.  Nesse caso, a jurisprudência admite três modalidades de terceirização, 

conforme elencado no referido item.  

É importante destacar neste item a distinção entre atividade-fim e atividade-meio.  

Considera como atividade-fim aquela ligada indissociavelmente ao objeto social da empresa, 

ou seja, sem a qual a empresa não realiza seu objetivo, sua atividade principal. Atividade-

meio, por sua vez, seria aquela atividade de apoio, importante, mas não essencial para 

consecução dos fins do empreendimento. 

                                                           
24

 Preconiza a Lei 6.019 de 1974 em seu artigo 2º que o “Trabalho temporário é aquele prestado por pessoa 
física a uma empresa, para atender a necessidade transitória de substituição de seu pessoal regular e 
permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços”. 
25

 Art. 37, II da CF de 1988 estabelece “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”.  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998). 
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Quanto à análise do aspecto pessoalidade e subordinação, refere-se à relação de 

emprego direto com o tomador de serviços, caracterizando os requisitos da relação de 

emprego constante do art. 3º da CLT
26

. Assim a relação do trabalhador terceirizado com o 

tomador de serviços que consta neste item é relação de trabalho. 

No item IV trata da responsabilização subsidiária do tomador de serviços nos casos 

do não pagamento das verbas trabalhistas pelo prestador de serviços. Assim, mesmo sendo a 

terceirização lícita, o tomador de serviços é responsabilizado. Pois, o tomador de serviços age 

em flagrante abuso de direito ao eleger mal (culpa in eligendo) seu prestador de serviços, e ao 

não fiscalizar a conduta do mesmo em relação ao cumprimento das obrigações trabalhistas 

(culpa in vigilando), razão pela qual lhe cabe também algum tipo de responsabilidade. 

No item V esclarece que a responsabilização da Administração não é automática, 

mas pode ocorrer dependendo da evidência de culpa in vigilando da Administração Pública. 

Assim, apenas no caso concreto será possível estabelecer ou não a responsabilização da 

Administração Pública.  

E finalmente, segundo Ricardo Resende, o item VI o TST derrubou qualquer 

interpretação sobre a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços em relação a todas e 

quaisquer verbas trabalhista decorrentes da condenação em favor do empregado terceirizado 

referentes ao período da prestação de serviços àquele tomador, são de sua responsabilidade 

(RESENDE, 2010). 

A súmula 331, enfim, buscou esclarecer o contraponto entre terceirização lícita e 

ilícita e dispôs sobre os quatro casos, excepcionais, em que é possível terceirizar o serviço, 

quais sejam, o trabalho temporário para atender necessidade transitória de substituição de 

pessoal regular e permanente da empresa tomadora ou necessidade resultante de acréscimo 

extraordinário de serviços dessa empresa, ou seja, a terceirização na atividade-fim da empresa 

é ilegal, sendo excepcionalmente permitida no caso do trabalho temporário; serviços de 

vigilância; serviços de conservação e limpeza e, serviços especializados, ligados a atividade-

meio do tomador do serviço. 

Em todas as três situações de terceirização permanente discriminadas na Súmula nº 

331 do TST, deve-se observar a inexistência de pessoalidade e de subordinação direta do 

trabalhador terceirizado para com o tomador de serviços. A não observância de tais exigências 

implica a configuração da ilicitude da prática terceirizante, com a consequente fixação de 

vínculo empregatício com o tomador de serviços. 

                                                           
26

 Art. 3º da CLT: “Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a 
empregador, sob a dependência deste e mediante salário”. 
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No âmbito da administração pública direta federal, para regulamentar o disposto no§ 

7º do artigo 10 do DL nº 200/67, em 07 de julho de 1997 foi editado o Decreto nº 2.271. Em 

seu art. 1º, caput e §§ 1º e 2º, o Decreto dispôs: 

Art. 1º No âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional 

poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, 

instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de competência 

legal do órgão ou entidade. 

§ 1º As atividades de conservação, limpeza, segurança, vigilância, transportes, 

informática, copeiragem, recepção, reprografia, telecomunicações e manutenção de 

prédios, equipamentos e instalações, de preferência, objeto de execução indireta. 

§ 2º Não poderão ser objeto de execução indireta as atividades inerentes às 

categoriais funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou entidade, salvo 

expressa disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo extinto, total ou 

parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal. 

 

O decreto acima citado enumera as atividades a serem desenvolvidas, 

preferencialmente por terceiros bem como estabelece que não poderão ser objeto de execução 

indireta as atividades inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo Plano de Cargo e 

Salários. 

Em 2000 foi aprovado a Lei Complementar nº 101, a partir de um conjunto de 

normas e limites, a fim de reduzir as chamadas despesas correntes (custeio e pessoal) das 

administrações públicas, no sentido da busca do superávit orçamentário. Em seu artigo 18, § 

1º, a lei estabeleceu que “os valores dos contratos de terceirização de mão de obra que se 

referem à substituição de servidores e empregado públicos serão contabilizados como Outras 

Despesas de Pessoal”.   

Quanto aos limites em relação aos gastos com a terceirização que não são 

computados na Despesa Total com Pessoal estão contidas no artigo 72 da LC 101
27

. Contudo, 

o dispositivo contido nesse artigo teve a validade expirada em 31 de dezembro de 2003 e não 

existe nenhum dispositivo legal sobre este item. 

Sendo assim, os dispositivos contidos no Decreto 2271/97 juntamente com os 

contidos na LC 101/2.000 contribuem para ampliação da terceirização no Âmbito Público, 

bem como a limitação da admissão para as atividades inerentes às categorias funcionais 

abrangidas pelo Plano de Cargo e Salários através de concurso público.  

 

 

                                                           
27

 LC 101/2000.  Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá 

outras providências. 

Art. 72. A despesa com serviços de terceiros dos Poderes e órgãos referidos no art. 20 não poderá exceder, em 

percentual da receita corrente líquida, a do exercício anterior à entrada em vigor desta Lei Complementar, até o 

término do terceiro exercício seguinte. 
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4 REFLEXOS DA TERCEIRIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

4.1 A terceirização na Administração Pública e a ruptura no sistema trabalhista. 

A Constituição da República Federativa da Brasil, promulgada em 1988, prevê como 

fundamentos a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre 

iniciativa, conforme previsão no artigo 1º, incisos III e IV.  

No mesmo sentido o artigo 7º da CRFB, inserido no Título II – Dos Direitos e 

Deveres individuais e coletivos, dispõe acerca dos direitos sociais, dentre eles direitos que 

visem melhoria da condição social dos trabalhadores. 

Os direitos sociais previstos no art. 7º da CRFB gozam da proteção de todos os 

direitos e garantias fundamentais, notadamente, a irreversibilidade inerente à previsão como 

cláusula pétrea e, por consequência, a vedação de deliberação a proposta de emenda 

constitucional tendente a aboli-los (art. 60, § 4º, IV). 

Os direitos previstos no art. 7º da CR/88 encontram-se em sintonia, em alguns casos 

idênticos, com as normas internacionais de proteção do trabalhador, especialmente, aquelas 

derivadas da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que objetivam a superação do 

desemprego, do trabalho precário e a promoção do trabalho com qualidade de vida, com 

vistas a assegurar e promover os direitos fundamentais e o princípio da dignidade humana. 

O trabalho, como direito fundamental e social tem, por consequência, a redução das 

desigualdades sociais e, assim, constitui instrumento de combate à pobreza, estando 

diretamente relacionado com o desenvolvimento econômico de um país, eis que impacta 

diretamente nas áreas sociais, políticas e econômicas. 

A proteção expressa dos direitos dos trabalhadores, como direito constitucional e 

fundamental, acarretou na garantia da cidadania, com imposição de limites ao exercício do 

poder diretivo do Estado e, também, do Capital, eis que passou da fase de desregulamentação 

para a regulamentação estatal, com a obtenção de garantia de preservação de direitos e início 

de processo de aquisição de novos. 

Acerca do tema, Amorim destaca que: 

 
A Constituição de 1988 foi muito além, ao “fundamentalizar” os direitos sociais 

destinados ao homem trabalhador, concebendo-os como pressuposto ideológico e 

existencial do Estado Democrático, ao largo da reforma constitucional, e elevando-

os a veículos de realização de valores fundamentais da República Federativa do 

Brasil, tais como o “princípio do valor social do trabalho” e o princípio da 

“cidadania” (AMORIM, 2009, p.186). 
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Dessa forma, o significado da palavra “trabalho” se expandiu, pois ganhou uma 

roupagem social, relacionada ao conceito de dignidade da pessoa humana. 

Todavia, na década de 1990 ocorreu reversão dessa tendência social do trabalho, com 

o aceleramento de privatizações, de redução do papel social do Estado e de 

desregulamentação e, assim, desaceleração econômica e alta exponencial do desemprego. 

Foi nesse cenário que o processo de terceirização no âmbito da Administração 

Pública ganha força. 

Todavia, não existe lei expressa e específica que regulamente o instituto da 

terceirização no Brasil. 

Segundo Miranda (2015), “há previsões do uso da terceirização no âmbito da 

Administração Pública em artigos esparsos na legislação brasileira e em súmulas, porém, com 

cada um comportando entendimentos em todos os seus sentidos e formas”. 

Sendo assim, o amparo na legislação para a proteção dos direitos dos trabalhadores 

terceirizados é mínimo, possivelmente inexistente.   

Entende Miranda (2015), que a Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho é o 

que há de mais específico, considerado como regra legal para limitação do uso do instituto da 

terceirização, tanto no setor privado quanto no setor público. 

Entretanto, para Amorim: 

Na medida em que a Súmula n.331 permite a genericamente a terceirização em 

atividade-meio do tomador, sujeitando-o a uma responsabilidade meramente 

“processual”, esta solução, quando não adaptada às circunstâncias do caso concreto, 

enseja indisfarçável efeito redutor de eficácia dos direitos dos trabalhadores 

terceirizados (AMORIM, 2009, p.196). 

 

Assim, para análise da verificação quanto à legalidade da “Terceirização” e dos 

conflitos trabalhistas dela decorrentes, busca-se amparo no Direito do Trabalho.  

Os conflitos trabalhistas são conduzidos pelo Direito do Trabalho, que tratam de 

contrato bilateral, ou seja, empregador e empregado. 

Por outro lado, a terceirização é disciplinada ainda pelo Direito Administrativo, onde 

há uma relação trilateral: Tomador de Serviços (Administração Pública), Prestador de 

Serviços e Empregado terceirizado. 

Nesse contexto, Oliveira e Silva (s/d, p. 4) afirma que “com o advento da 

terceirização, houve um rompimento deste modelo bilateral, uma vez que é inserida uma 

terceira parte na relação de emprego. A empresa terceirizada conduz o antigo modelo bilateral 
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em um modelo trilateral”. Sua afirmação tem como base o conceito de terceirização para o 

Direito do Trabalho por Maurício Godinho Delgado
28

, que estabelece o seguinte: 

É um fenômeno pelo qual se dissocia a relação econômica de trabalho da relação 

justrabalhista que lhe seria correspondente. Por tal fenômeno insere-se o trabalhador 

no processo produtivo do tomador de serviços sem que se estendam a este os laços 

justrabalhistas, que se preservam fixados com uma entidade interveniente.  

A terceirização provoca uma relação trilateral em face da contratação de força de 

trabalho no mercado capitalista: o obreiro, prestador de serviços, que realiza suas 

atividades materiais e intelectuais junto à empresa tomadora de serviços; a empresa 

terceirizante, que contrata este obreiro, firmando com ele os vínculos jurídicos 

trabalhistas pertinentes; a empresa tomadora de serviços, que recebe a prestação de 

labor, mas não assume a posição clássica de empregadora desse trabalhador 

envolvido (DELGADO, 2009, p. 452 apud OLIVEIRA; SILVA, s/d, p. 4). 

 

Dessa forma, esse conjunto torna a legislação brasileira ambígua e duvidosa, eis que 

possui grandes lacunas, o que acarreta dificuldades nas análises dos processos. 

Essas dificuldades são apresentadas na afirmação de Abdala: 

Todos sofrem as consequências da total ausência de normatização no campo dos 

serviços terceirizados: os trabalhadores, porque vítimas das fraudes por parte das 

prestadoras de serviço inidôneas; as prestadoras de serviços idôneas, pelas 

consequências à imagem negativa da sua atividade e, ainda, pela concorrência 

predatória; as tomadoras de serviços de boa-fé, pela indefinição e insegurança 

jurídicas; e, por fim, o próprio Estado, vítima não só como tomador de serviços, 

mas, também, como arrecadador do que lhe é devido por contribuições fiscais e 

previdenciárias. Some-se a isso a questão grave relativa à saúde e à segurança 
(ABDALA, 2008, p.17) 

.. 

Portanto, é evidente a importância da elaboração de dispositivos legais acerca do 

tema, principalmente, quanto à disciplina do direito do trabalho. 

Sendo assim, para a verificação da legalidade da terceirização, o Direito do Trabalho, 

por natureza, baseia-se em dois pilares, a partir dos quais nascem todos os outros princípios: o 

princípio protetor e a determinação legal da identidade do empregado e do empregador 

(CARELLI, 2014, p. 62). 

Justificam-se estes dois pilares na afirmação de Deveali.  Assim, para Deveali
29

 o 

Direito do Trabalho é “um direito especial, que se distingue do direito comum, especialmente 

porque enquanto o segundo supõe a igualdade das partes, o primeiro pressupõe uma situação 

de desigualdade que ele tende a corrigir com outras desigualdades” (DEVEALI, 1956 apud 

CARELLI, 2014, p. 62). 

                                                           
28

 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 8. Ed. São Paulo: LTr, 2009. p. 452 (OLIVEIRA; 
SILVA, s/d  p. 4) 
29

 DEVEALI. Lineamentos de Derecho Del Trabajo, 3ª ed. Buenos Aires: 1956 p.167 apud SUSSEKIND, Arnaldo et 
alli, Instituições de Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 2000, 19ª edição, p.149 (apud, CARELLI, 2009, p. 62). 
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O princípio protetor, também é denominado de princípio tutelar ou de proteção do 

trabalhador, conceituado por Luiz de Pinho Pedreira Silva
30

 como “aquele em virtude do qual 

o Direito do Trabalho, reconhece a desigualdade de fato entre os sujeitos da relação jurídica, 

hierárquica e intelectual dos trabalhadores” (SILVA, 1997, p. 29 apud CARELLI, 2014, p. 

62). 

No que tange ao pilar da determinação legal da identidade dos atores sociais, cumpre 

destacar que está disposto nos artigos 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 

que conceitua as figuras do empregador e do empregado: 

Art. 2º. Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo 

os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de 

serviços. 

Art. 3º. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza 

não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. 

 

A partir dos conceitos expostos pela lei, a doutrina trabalhista brasileira 

convencionou os requisitos da relação trabalhista que, uma vez existentes, caracterizam uma 

relação trabalhista. Esses requisitos estão em geral relacionados com os seguintes: 

pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação. 

Para Carelli (2014, p. 67), a existência da relação de emprego, uma vez presente os 

seus requisitos, é imperiosa, por força do Princípio da Primazia da Realidade insculpido no 

art. 9º da CLT, que afirma que “serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo 

de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente 

Consolidação”. 

Assim, as regras do Direito do Trabalho prevalecem sobre as regras de Direito Civil 

ou Comercial que não tratam especificamente de uma relação empregatícia. 

Por outro lado, é possível encontrar regras sobre o processo de terceirização no 

âmbito do Direito Comercial e Administrativo, que podem complementar as regras do Direito 

do Trabalho. 

O foco do Direito do Trabalho é a verificação da existência ou não de burla à 

legislação trabalhista, que ocorre quando não identificado verdadeiro processo de 

terceirização, diferentemente, simples interposição de empresa para retirada do vínculo 

empregatício direto, ou seja, quando houver a intermediação de mão de obra. 

Assim, a preocupação do Direito do Trabalho, deve ser com a fiscalização da 

intermediação de mão de obra travestida de terceirização (CARELLI, 2014, p. 69). 

                                                           
30

 SILVA, Luiz de Pinho Pedreira. Principiologia do Direito do Trabalho. São Paulo: Ltr, 1997 (apud, CARELLI, 
2014, p.62). 
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Sergio Pinto Martins
31

 reforça a importância da verificação da terceirização ilícita e 

afirma que “a terceirização ilegal ou ilícita é a que se refere a locação permanente de mão de 

obra, que pode dar ensejo a fraudes e prejuízos em relação aos trabalhadores” (MARTINS, 

1997, p. 136 apud CARELL, 2014, p. 74). 

Segundo Carelli (2014, p. 93), com base no próprio conceito de terceirização e nos 

elementos que propiciam a leitura da relação trabalhista, é possível arrolar um feixe de 

elementos que poderão indicar a existência de uma mera intermediação de mão de obra, nula 

segundo as disposições do ordenamento jurídico trabalhista, ou da terceirização lícita. 

Ainda, para o referido autor são estes alguns dos componentes do feixe de indícios 

que demonstram a intermediação de mão de obra:  

Organização do trabalho pela contratante (gestão do trabalho); falta de especialidade 

da empresa contratada (“know-how” ou técnica específica); detenção de meios 

materiais para a realização dos serviços; realização da atividade permanente da 

tomadora dentro de estabelecimento próprio da contratante; fiscalização da execução 

do contrato pela contratante; ordens e orientações procedimentais por parte da 

contratante; remuneração do contrato baseada em número de trabalhadores; e 

prestação de serviços para uma única empresa tomadora; a realização subsequente 

de um mesmo serviço por empresas distintas, permanecendo os mesmos 

trabalhadores, etc. (CARELLI, 2014, p. 94). 

 

Contudo, Carelli reduz esses elementos a somente três, que demonstram assim a 

existência da mera intermediação de mão de obra, quais sejam: gestão do trabalho pela 

tomadora de serviços, especialização da prestadora de serviços e prevalência do elemento 

humano no contrato de prestação de serviços. 

A gestão do trabalho é caracterizada através de diversas formas, senão vejamos: 

Uma forma de gestão que aparece em contratos ditos de terceirização é a indicação 

de quantidade de trabalhadores e em quais funções deverão ser preenchidas pela 

empresa terceirizada, mas que na verdade tratam de fornecimento de trabalhadores. 

A determinação de horário de trabalho também é forma da gestão do trabalho. A 

realização de horas extraordinárias pelos trabalhadores da contratada, ou a mera 

disposição destes trabalhadores à realização de serviço extraordinário, por 

determinação direta da contratante, também é indicativa de gestão do trabalho. A 

previsão contratual de substituição de trabalhadores a pedido da contratante indica a 

gestão por parte da empresa na execução do contrato. Demonstra, outrossim, a 

existência de pessoalidade nos serviços, já que a empresa tem a possibilidade até 

mesmo de escolher os trabalhadores que vão trabalhar no contrato. Outro fator 

demonstrador de gestão do trabalho é a submissão dos trabalhadores às instruções de 

pessoal da empresa contratante. A verificação de cumprimento de horário e a 

submissão às ordens de forma do contrato são formas de fiscalização do trabalho 

terceirizado que o descaracteriza, demonstrando ser mero fornecimento de 

trabalhadores. A fiscalização indicadora da intermediação de mão de obra é aquela 

em que o empregado da contratante “fiscalizador” do contrato na realidade se porta 

como um superior hierárquico, indicando as tarefas a serem cumpridas pelo pessoal 

da contratada CARELLI, (2014, p. 98). 
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A realização de atividade permanente da empresa seja ela atividade-meio ou 

atividade-fim dentro de estabelecimento da própria tomadora é forte indicativo de contratação 

de mão de obra por empresa interposta.  

A colocação por tempo indeterminado de trabalhadores dentro de uma empresa 

indica que esses trabalhadores estarão sujeitos ao controle e direção da empresa tomadora.  

Com a inserção desses trabalhadores no quadro organizativo da empresa, torna-se 

praticamente impossível escapar da subordinação típica do contrato de trabalho.  

Não obstante, esse sistema acarreta diversos problemas entre os trabalhadores, eis 

que o trabalho concomitante de pessoas subordinadas a estatutos diversos gera discriminação 

e segregação entre os trabalhadores. 

Outra forma de gestão do trabalho é a indicação contratual do estatuto jurídico dos 

trabalhadores que exercerão suas funções no contrato, como exemplo citado por Carelli: 

O Ministério da Marinha, no Diário Oficial da União de 24 de abril de 2001, 

publicou na fl. 3 da Seção 3 aviso de licitação para a contratação de “serviços de 

profissionais das áreas de saúde (...) através de cooperativas” (Procedimento 

Investigatório nº 498/2001, PRT 1º Região). Demonstrou, com isso, que o que lhe 

interessa é a prestação de trabalho por profissionais denominados de “cooperados”, 

que estarão sob o comando da própria Administração Pública. A forma de “trabalho 

cooperado” foi certamente escolhida devido a não haver, a priori, encargos 

trabalhistas sobre essa mão de obra, sendo, por conseguinte, mais barata, além de ser 

mais fácil em uma sociedade sem proprietários colocar os trabalhadores que deseja 

para realizar o serviço (CARELLI, 2014, pág. 101). 

 

Para Jorge L. S. Maior: 

A redução de custos é imoral, pois o custo é reduzido a partir da perspectiva do 

direito daquele que presta serviço. O direito da sociedade de se fazer valer dos 

serviços do Estado não pode ser concretizado por meio da diminuição dos direitos 

do trabalhador, pois isto seria o mesmo que excluí-lo da condição de membro dessa 

mesma sociedade, ou colocá-lo em uma situação de subcidadania (SOUTO MAIOR, 

2006). 

 

Cabe ainda destacar outro elemento que auxilia na identificação da existência (ou 

não) de mera intermediação de mão de obra, disfarçada de terceirização, qual seja, 

especialização da empresa contratada. 

Acerca do tema disserta Le Goff
32

:  

Não basta qualquer tipo de especialização. A empresa contratada tem que deter um 

saber-fazer específico, distinto daquele que detém a contratante”. Assim, “se a 

especialização da contratada equivale à da contratante que detêm em seu quadro 

elementos tão ou mais especializados nas tarefas contratadas do que aqueles 

pertencentes ao quadro da contratada estaremos diante de um mero fornecimento de 

mão de obra (LE GOFF, 2001, p. 156 apud CARELL, 2014, p. 102). 

Carelli, ainda, ressalta: 
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Ora, a empresa que terceiriza serviços de limpeza, portaria, manutenção, 

“telemarketing”, departamento de pessoal etc., na verdade não é especializada em 

nada, indicando somente realizar a colocação de pessoal em outras empresas, 

lucrando com trabalho alheio. Nada mais é do que uma agência de colocação de 

pessoal, que obtém seu lucro alugando pessoas para prestação de trabalho a outras 

empresas (CARELLI, 2014, p.102). 

 

Carelli cita como exemplo o resultado de investigações na empresa “Principal 

Distribuidora de Produtos de Limpeza”: 

Encontrado em investigações foi a empresa “Principal Distribuidora de Produtos de 

Limpeza Ltda.” (Procedimento Investigatório n.º 195/2000, Procuradoria Regional 

do Trabalho da 1ª Região), que, segundo propaganda comercial veiculada na 

televisão no Canal 9 da cidade do Rio de Janeiro (CNT-RIO), é uma organização 

“especializada” na terceirização de serviços em todas as áreas. Diz a citada 

propaganda: “PRINCIPAL, uma organização especializada na Terceirização de 

serviços em todas as áreas de sua empresa, da limpeza à administração predial. 

Deixe por nossa conta todas as obrigações trabalhistas e fiscais. Anos de experiência 

treinando profissionais com equipes da mais alta competência" (CARELLI, 2014, p. 

102). 

 

Conforme verificado, o autor comenta: “a empresa fornece trabalhadores para as 

áreas de limpeza, recursos humanos, pessoal administrativo, portaria, podendo, como diz a 

propaganda veiculada, fornecer trabalhadores “em todas as áreas”. 

No âmbito da administração pública direta federal, a imposição para que o Estado 

invista menos em serviços públicos, com as reformas neoliberais implantadas nos anos de 

1990, provocaram a necessidade de uma série de “atividades ou serviços auxiliares” passíveis 

de terceirização e, consequentemente, o uso abusivo dessas atividades dentro do setor público. 

Assim, em 1997 foi publicado o Decreto 2.271, que veio enumerar as atividades a 

serem desenvolvidas, preferencialmente, por terceiros bem como impor limites ao uso da 

terceirização pelos gestores (DIEESE, 2007, p.28). 

Outrossim, o terceiro elemento que permite identificar a intermediação de mão de 

obra consiste na prestação de serviços para um único tomador, eis que denota a dependência 

econômica desse prestador com aquela empresa, podendo ter surgido esta pequena empresa 

dependente de um ato simulado, onde a empresa tomadora, para ser livre dos encargos 

contratuais, forja (e às vezes financia) a formação de “empresas” por seus empregados, para 

continuarem realizando os mesmos serviços de antes, só que agora formalmente sem a 

proteção dos direitos sociais. 

Por fim, cumpre destacar a importância da análise da prevalência do elemento 

humano no contrato de prestação de serviços, como elemento indicador de intermediação de 

mão de obra.  

Para a existência de uma verdadeira terceirização é necessária a utilização, por parte 

da empresa contratada, de meios materiais próprios para a execução do serviço.  Por exemplo, 
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se uma empresa terceiriza seu transporte, seja de pessoal, seja para serviço, porém os meios 

de transporte (ônibus, carros, motos, etc.) são fornecidos pela própria empresa, isso indica 

claramente que o que interessa para a empresa contratante é o trabalho pessoal dos 

empregados da contratada, que somente serão colocados para a apropriação de seu trabalho 

pela tomadora (CARELLI, 2014, p.104). 

Outro indício de existência de intermediação de mão de obra é a permanência de 

trabalhadores terceirizados trabalhando após o fim de um contrato com determinada empresa 

prestadora de serviços e contratação de outra empresa. Acontecendo isso, ficará provada a 

pessoalidade e a subordinação desses trabalhadores, já que ficará provado que o conhecimento 

dos trabalhadores é mais importante do que qualquer “savoir-faire” empresarial, sendo, 

portanto, indispensáveis, para a estrutura da empresa. Assim, como a permanência do 

trabalhador em mais de um contrato realizando o mesmo trabalho nas mesmas funções na 

tomadora de serviços, por empresa contratada diversa, indica clara e obviamente a existência 

da pessoalidade naquela prestação de serviços, indicando a fraude da contratação por empresa 

interposta (CARELLI, 2014, p. 106). 

Segundo Carelli (2014, p.106), “isso ocorre em quase todos os contratos de prestação 

de serviços com órgãos públicos e empresas públicas, nas atividades de limpeza e 

conservação e portaria, onde as empresa contratadas se sucedem, permanecendo, porém, os 

mesmos trabalhadores, executando as mesmas funções” e explica os motivos: 

Isso se dá pela necessidade da realização de licitação, onde a Administração Pública 

não pode escolher a prestadora, nem a continuação da prestação de serviços pela 

prestadora que vem atuando perante ela. Assim, geralmente a vencedora de uma 

licitação nem sempre consegue vencer a subsequente. Seja pela confiança gerada 

pelos antigos trabalhadores, ou pelo conhecimento prático adquirido, é desejável ao 

administrador a permanência dos trabalhadores do contrato anterior. Destarte, tais 

trabalhadores são, geralmente, contratados pela nova empresa vencedora da licitação 

(CARELLI, 2014, p.107). 

 

A referida prática gera grandes prejuízos aos trabalhadores, pois, em geral, ao serem 

dispensados pela empresa que anteriormente executava o contrato, não recebem as verbas 

rescisórias, sendo às vezes obrigados a pedir demissão, ao invés de serem realocados em 

outros contratos da antiga intermediadora. Isto ocorre, pois, para vencer as licitações, são 

simplesmente ignorados os custos de dispensa dos trabalhadores. 

Segundo Miranda (2015), as licitações feitas para os contratos de terceirização de 

serviços, embora a lei determine que seja pelo melhor preço, a tomadora de serviços, mesmo 

na condição de ente público, também busca pela redução de custo, então na prática o 

fechamento das contratações acaba por priorizar o menor preço. Isso tem reflexo na contração 

de empresas inidôneas e sem estrutura para arcar com as consequências advindas do contrato. 
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Ressalta, ainda, que as terceirizações gastam mais que a contratação de servidores 

mediante concurso público, já que toda vez que um funcionário terceirizado já treinado é 

substituído – normalmente nos contratos, as empresas podem substituir os trabalhadores no 

momento que quiserem –, a Administração Pública é obrigada a treinar um novo trabalhador. 

Nesse período, a qualidade da prestação do serviço fica prejudicada e os recursos públicos são 

gastos em vão, já que estes trabalhadores não têm uma relação direta com o serviço público 

(Dossiê/DIEESE/CUT, 2014, p. 47). 

Dessa forma, tendo como base a análise dos três indícios que, mais amplamente, 

demonstram a diferenciação entre a terceirização e a intermediação de mão de obra, pode-se 

observar que a intermediação de mão de obra, indubitavelmente, causa séria e grave ruptura 

no Sistema Jurídico-Trabalhista. 

A compreensão da ruptura do sistema trabalhista é reforçada pela explicação feita 

por Amauri Mascaro Nascimento, sobre a natureza jurídica do vínculo entre o trabalhador e o 

empregado. Assim, Nascimento
33

 destaca: 

A existência de duas grandes correntes sobre a natureza jurídica do vínculo entre o 

trabalhador e o empregador: Uma contratualista e outra anticontratualista ou 

institucionalista. A primeira, mais antiga, concebe o trabalho como mercadoria e 

sujeita a valor do salário à lei da oferta e da procura. Nesta corrente figuravam 

vários juristas, entre eles Pothier, Troplong, Laurente, Marcade, Baudry e Kahl, 

Chatelain, Bureau, Carnelutti, Pantaleoni. 

Contudo, com o avanço do Direito do Trabalho, e a percepção que o trabalho 

humano não poderia, nem deveria ser assemelhado a uma mercadoria, construiu-se a 

teoria anticontratualista (NASCIMENTO, 1992, p. 278-279 apud CARELLI, 

2014, p.113). 

 

Os modernos doutrinadores trabalhistas adotam a noção anticontratualista como 

Mario de La Cueva, Marice Hauriou, dentre outros. O surgimento dessa grande corrente foi 

um avanço, passando a tratar o trabalhador como sujeito, uma pessoa, e reconhecendo no 

trabalho sua dimensão pessoal, consentâneo assim com o fundamento da República 

Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana, que deve nortear todas as relações. 

Como diz Supiot
34

, “ao lugar de ser apreendido como uma coisa, uma mercadoria, o 

trabalho se encontra então percebido como a expressão da pessoa do assalariado, isto é, como 

uma obra.” (SUPIOT, 1994, p. 98, apud, CARELLI, 2014, p. 114). 

E ainda, segue a afirmação de Wolfgang Siebert
35

, um dos autores pertencentes à 

corrente anticontratualista: “uma relação entre um membro jurídico pessoal e a comunidade 
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de exploração fundamentada pela sua incorporação ou inclusão nessa comunidade, 

pressupondo, todavia, certo acordo de vontades sem força suficiente para transformá-la em 

contrato” (SIEBERT, 1935, p.19, apud CARELLI, 2014, p.113). 

A partir do conceito acima, Carelli faz uma observação com relação à terceirização:  

Verifique-se a sensibilidade inclusiva existente no conceito, o que se está destruindo 

com a intermediação de mão de obra e, continua: com a intermediação de mão de 

obra volta o vínculo trabalhista a ter nítida feição contratual simples troca e venda 

pura (ou aluguel), pondo por terra com todo o aperfeiçoamento no entendimento 

sobre o trabalho humano (CARELLI, 2014, p.113). 

 

A intermediação de mão de obra, na qual as ordens são dadas por outrem que não é o 

empregador formal, simplesmente aniquila e torna sem efeito a característica da submissão do 

contrato de trabalho.  

Como demonstra Supiot, “a caracterização da submissão do trabalhador à autoridade 

do empregador constitui assim a característica „essencial‟ do contrato de trabalho” (SUPIOT, 

1994, p. 113, apud, CARELLI, 2014, p. 114). 

Assim, descartada a subordinação jurídica (pelo menos da parte de obrigações do 

empregador, cuja hierarquia e cumprimento de ordens ainda são exigidos) está prestes ruir o 

sistema protetivo trabalhista e com ele todos os direitos conquistados inseridos na 

Constituição Brasileira de 1988. 

Ressalta-se, ainda, segundo Carelli:  

Uma vez permitida a intermediação de mão de obra, como pretendem inclusive 

projetos em andamento no Congresso Nacional, quebra-se o liame empregado-

empregador, derrubando com ele todas as garantias conquistadas pelo trabalhador, 

pois quebrada toda a espinha dorsal e a razão de ser do próprio Direito do Trabalho 
(CARELLI, 2014, p.118). 

 

Cumpre lembrar, ainda, que a terceirização passou a ser adotada pelo Estado 

brasileiro na condução do uso da máquina administrativa, tendo seu uso intensificado na 

década de 90 tanto em empresas públicas como na própria administração direta.  

Contudo, a terceirização pode ser vista também como uma alternativa para 

flexibilização da gestão do trabalho, não devendo ser desassociada de outros processos como 

a privatização dos serviços públicos, a precarização do trabalho, a diminuição dos direitos e a 

corrupção. Portanto, as terceirizações no Serviço Público aparecem como o mais importante 

instrumento de privatização e de precarização desses serviços. Sendo assim, as principais 
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formas de terceirização na Administração Pública no Brasil são por meio, das chamadas 

cooperativas de trabalho; das Organizações não governamentais ONGs; das Organizações 

Sociais; e das OSCIPs (Dossiê/DIEESE/CUT, 2014, p.48).  

Desta forma, o Estado passa a utilizar-se da mesma lógica da propriedade privada 

capitalista, aplicando os mecanismos de precarização nas formas de contratação da mão de 

obra. Por isso mudanças na forma de gestão pública e inclusão de novos programas são 

acompanhadas da criação das várias Agências, OSs, e PPPs, o que já começou a ocorrer no 

governo Lula (Souza
36

/CUT, 2014 p.70). 

4.2 Terceirização na Administração Pública e os efeitos negativos para os trabalhadores 

terceirizados. 

A terceirização acarreta consequências nocivas para os trabalhadores terceirizados, 

ou seja, o referido processo de transferência produz reflexos diretos na precarização do 

trabalho humano, seja a verdadeira terceirização ou e mera intermediação de mão de obra, 

conforme é possível verificar no quadro abaixo conferido. 

Quadro 3: Os efeitos da terceirização nas relações de trabalho. 
Descumprimento de obrigações trabalhistas (FGTS, INSS, falta de carteira assinada, periculosidade, férias, 

não pagamento de indenizações trabalhistas). 

Possibilidade de redução salarial: com a mudança de empregador, a empresa terceirizada não tem obrigação 

de pagar o mesmo valor que anteriormente o funcionário recebia na empresa em que trabalhava, mesmo 

exercendo as mesmas funções na nova empregadora. 

Enfraquecimento dos sindicatos – a pulverização dos trabalhadores em diversas empresas, com datas-bases 

diferentes, fragmentará as negociações coletivas, frustrando as reivindicações legítimas das categorias. 

Maior dificuldade de reinserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho – apenas empresas com 

mais de 100 funcionários são obrigadas a empregar 2% de PCD (Lei de Cotas – 8.213/91). As empresas 

poderão ser “fatiadas”, dissolvendo-se em múltiplas empregadoras, desobrigando-se assim das cotas.  

Aumento das possibilidades de fraudes – empregadores “laranjas” poderão ser utilizados para constituir 

pessoas jurídicas e assim empregar os trabalhadores, mas sem que possuam idoneidade técnica ou econômica 

para cumprir adequadamente os direitos trabalhistas. 

Frustração do pagamento de verbas trabalhistas via judicial: inicialmente deverá ser esgotada a vida judicial 

contra a empresa contratada, pois, de forma indireta, há “blindagem” da empresa contratante. (Ver item V da 

Súmula 331 do TST) 

Alta rotatividade de mão de obra em relação às terceirizadas acabam acarretando prejuízo à saúde e segurança 

do trabalhador, pois, a capacitação e os treinamentos acabam sendo prejudicados, criando assim ambiente 

propício a acidentes de trabalho. E isso se dá em razão do baixo investimento em segurança pelas 

contratantes. 

Abolição da equiparação salarial – trabalhadores idênticos poderão ser remunerados de forma desigual, em 

razão da distinção de empregadores. 

Benefícios concedidos através de acordos e convenções coletivas de trabalho – a nova empregadora não estará 

obrigada a cumprir normas que ela não pactuou e de cujas negociações sindicais não participou. 

Fonte: Elaboração própria com base dos dados de coletados no artigo de SAGNOL (2015). 
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Em suma, a intermediação traz diversas consequências negativas para o trabalhador 

terceirizado, impactando diretamente nos seus direitos e qualidade de vida. 

As referidas consequências nocivas para o trabalhador terceirizado podem ser 

sintetizadas em três. Primeiro, a subtração de direitos dos trabalhadores intermediados, com 

relação aos que teriam caso fossem diretamente contratados. Segundo, a fragmentação da 

classe trabalhadora, com perda do poder organizativo coletivo dos trabalhadores. Terceiro, a 

degradação do meio ambiente laboral, com maior probabilidade de acidentes de trabalho e 

menor proteção face aos riscos ambientais do trabalho. 

Sobre a análise da subtração de direitos dos trabalhadores intermediados, Carelli 

(2014, p. 124), evidencia que “se se tomar como pressuposto que a intermediação de mão de 

obra é instrumento utilizado pelo empresariado para a redução de custo, a subtração nos 

direitos dos trabalhadores é consequência inarredável.”  

A terceirização aplicada no Brasil não tem como finalidade a qualidade na produção 

e nem a eficiência, termo utilizado na Administração Pública.  

No mesmo sentido Jorge L. S Maior: 

 
Que a subcontratação, no sistema toyotista, é feita com base na busca de melhoria da 

produção, o que se dá, portanto, em nível de reforço do modelo produtivo. Assim, a 

mera execução de uma tarefa, alheia à produção, se por contratação direta ou por 

empresa interposta, que serve somente para o fim de redução do custo daquela mão 

de obra, sem implicação alguma na capacidade produtiva, sequer ter a ver com o 

modelo Toyota de produção ou qualquer outro. Trata-se, unicamente, de técnica que 

potencializa a exploração da mão de obra (SOUTO MAIOR, 2015). 

 

Dessa forma, para Carelli (2014) a perda de direitos e benefícios é ocorrente em 

todas as contratações por empresa interposta. Essas perdas vão desde benefícios como vale-

refeição e assistência médica, até o horário de trabalho diversificado, além de redução salarial 

com relação aos trabalhadores efetivos das empresas. 

Assim sendo, Carelli exemplifica com casos escabrosos que demonstram a intenção 

de utilizar-se da terceirização, como intermediação de mão de obra para contratação a título 

precário de trabalhadores efetivos, como é o caso de Furnas: 

Furnas realizou concurso público para engenheiros e outros técnicos do setor 

elétrico, convocando os aprovados para apresentar toda a documentação, inclusive 

carteira de trabalho, contudo devolveu-as assinadas por empresas privadas de 

engenharia, contratadas por suposta “terceirização de serviços”. A empresa deu a 

explicação de que assim procedeu já que não havia autorização superior para 

contratar os aprovados, precisando dos quadros qualificados para a realização de 

serviço, contratando-os por intermédio de suas “terceirizadas” (Jornal “O Globo”, 

terça-feira, 11 de setembro de 2001) (CARELLI, 2014, p.30). 
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Outrossim, segue abaixo relato de uma condenação pelo Superior Tribunal do 

Trabalho da Petrobrás Transporte (Transpetro), em junho de 2014, que reafirma as 

constatações desses casos de terceirização ilícita: 

A Transpetro (Petrobras Transporte) foi condenada pelo Tribunal Superior do 

Trabalho (TST) por terceirização ilícita de trabalhadores. A punição implica em 

substituição dos terceirizados por trabalhadores concursados, quando aqueles atuam 

em funções previstas no Plano de Cargos e Salários da empresa. Além disso, a 

subsidiária da Petrobrás terá de desembolsar R$ 1 milhão a título de indenização por 

dano moral coletivo. Segundo o ministro Vieira de Mello Filho, relator do caso, “a 

terceirização abusiva tem destroçado categorias sindicais, implicando a redução de 

patamares salariais e de condições asseguradas em normas coletivas para a categoria 

historicamente sólida e, mais grave, vitimando trabalhadores terceirizados com 

acidentes de trabalho e doenças profissionais em proporções alarmantes” 

(Dossiê/DIEESE/CUT Nacional, 2014, p.26). 

 

No setor público, os trabalhadores da saúde também têm sofrido com os males da 

terceirização, segundo informações do SINDSAÚDE de Goiás/GO, entidade filiada à 

Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social da CUT (CNTSS). A 

terceirização na saúde se dá por meio das Organizações Sociais (OSs) e das Organizações das 

Sociedades Civil de Interesse Público (OSCIPs), responsáveis pela intermediação. Segundo 

dados contidos nos inúmeros documentos e processos do SINDSAÚDE Goiás, 

A terceirização afeta diretamente a qualidade da prestação de serviço na saúde 

pública, já que as OSs e OSCIPs, visando baratear custos, submetem os 

trabalhadores às condições precárias de trabalho, utilizam materiais de baixa 

qualidade ou chegam à escassez de material para o atendimento ao público, 

significando, na prática, hospitais e unidades básicas de saúde com atendimento de 

baixa qualidade” (Dossiê/DIEESE/CUT Nacional, 2014, p.27). 
 

As denúncias do Sindsaúde Goiás ainda apontam “casos de terceirização ilícita; 

jornadas extensivas e intensivas; falta de material de trabalho; falta de equipamento de 

proteção individual contra acidentes de trabalho (EPIs); falta de trabalhadores para prestação 

de serviço; assédio moral; reformas inacabadas e práticas antissindicais” 

(Dossiê/DIEESE/CUT Nacional, 2014, p.28).  

Vitor Araújo Figueiras
37

 afirma que “há fortes indícios de que terceirização e 

trabalho análogo ao escravo não simplesmente caminham lado a lado, mas estão intimamente 

relacionados” (Dossiê/DIEESE/CUT Nacional, 2014, p.28). 

Segundo o pesquisador, “dos 10 maiores resgates de trabalhadores em condições 

análogas à de escravos no Brasil entre 2010 e 2013, em 90% dos flagrantes, os trabalhadores 

                                                           
37Pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho (CESIT) da UNICAMP e auditor 
fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego (Dossiê/DIEESE/CUT Nacional, 2014, p.28). 
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vitimados eram terceirizados”, conforme dados do MTE/DETRAE que consta no 

Dossiê/DIEESE/CUT Nacional (2014, p.28). 

Por fim, Vitor Araújo Figueiras chama a atenção para os dados do setor de 

construção e informa que “dos 22 flagrantes ocorridos em construções em 2011e 2012, 19 

ocorreram com terceirização, incluindo desde pequenas empresas até gigantes do setor” 

(Dossiê/DIEESE/CUT Nacional, 2014, p.28). 

De acordo com os dados (de relatório da Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª 

Região em 30 de outubro de 2001), dos procedimentos investigatórios em andamento na 

Procuradoria Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, 15,94% são relacionados com a 

terceirização de mão de obra (apud Carelli, 2014, p.130). 

Contudo, ressalta-se que o principal problema vivenciado pelos trabalhadores 

terceirizados é o inadimplemento (calote), principalmente ao final dos contratos de prestação 

de serviços, quando os trabalhadores constatam o não cumprimento das obrigações 

trabalhistas. 

Os trabalhadores dos setores de asseio e conservação e de vigilância (atividades 

tradicionalmente terceirizadas, com previsão em lei) são testemunhas dessa realidade. Um 

exemplo foi noticiado pelo SINDISERVIÇOS do Distrito Federal (DF), em maio de 2014:  

A empresa PH Serviços e Administração protagonizou um calote nos governos 

Federal e do DF e em mais de 7.400 trabalhadores. Segundo a entidade sindical, foi 

o maior calote já registrado pela entidade. Após o rompimento dos contratos de 

prestação de serviços com os órgãos públicos, a PH Serviços e Administração 

deixou de pagar salários, vale transporte e tíquete alimentação dos trabalhadores 

(Dossiê/DIEESE/CUT Nacional, 2014, p.21). 

 

Outro caso emblemático no setor público ocorreu em agosto de 2013:  

As empresas Adminas Administração e Delta Empreendimentos receberam recursos 

federais referentes a serviços prestados ao Banco do Brasil, Ministérios da Fazenda, 

da Justiça e da Integração e não honra com o pagamento de salários de centenas de 

trabalhadores, 500 deles apenas na Adminas (Dossiê/DIEESE/CUT Nacional, 2014, 

p.22). 

 

Nas empresas estatais a realidade não é diferente. A Petrobrás é campeã de denúncias 

e ações na justiça devido a calote que suas prestadoras contratadas dão aos trabalhadores. A 

empresa Tenasa, a qual presta serviços para a Petrobrás, no começo de 2014, cerca de 500 

trabalhadores ficaram sem receber salários, FGTS e INSS da empresa. Devido a essa situação, 

a Petrobrás rompeu o contrato com a Tenasa, deixando a situação pior para os trabalhadores 

terceirizados. Desde que a Petrobras adotou a terceirização como parte da política de redução 

de custos e privatização, os calotes se multiplicaram pelo país afora, ano após ano 

(Dossiê/DIEESE/CUT Nacional, 2014, p.22). 
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Como forma de contornar minimamente os problemas causados pelas empresas que 

deixam de cumprir com as obrigações trabalhistas, a FUP (Federação Única dos Petroleiros) 

assegurou uma importante garantia no Acordo Coletivo vigente: a implementação do fundo 

garantidor para proteger os trabalhadores terceirizados em caso de calote das prestadoras de 

serviços (Dossiê/DIEESE/CUT Nacional, 2014, p.22). 

Outro setor em que é possível identificar os aspectos negativos advindos da 

terceirização é o da construção. 

Segundo relato de Vitor Araújo Figueira, os calotes registrados pelo país são 

milhares, desde as grandes até as pequenas obras, públicas ou privadas. 

Conforme o SINTRACOM, um deles ocorreu no começo de 2014 em Londrina, no 

Paraná quando o dono de uma empreiteira foi embora deixando 30 trabalhadores sem salários 

e direitos trabalhistas (Dossiê/DIEESE/CUT Nacional, 2014, p.23). 

Em suma, o inadimplemento dos direitos trabalhistas é uma realidade na vida dos 

trabalhadores terceirizados, sejam públicos ou privados, do asseio ou da construção. 

Por outro lado, quanto à análise da descoletivização do trabalho, ou seja, da 

fragmentação da classe trabalhadora, cumpre esclarecer que no Brasil, a organização sindical 

é por categoria profissional.  

A representação sindical é baseada na atividade econômica do empregador, que no 

caso dos trabalhadores terceirizados são da empresa que o contrata, e não daquela em que ele 

efetivamente exerce suas funções.  

Em uma grande empresa pode existir um leque enorme de sindicatos, diferentes entre 

si por aspectos de tamanho, força, estruturação, união, interesses e experiência de luta 

classista. 

Por exemplo, segundo Carelli:  

Os empregados da Petrobrás são representados por entidades sindicais de alta 

mobilização e combate. Porém, seus terceirizados, ou intermediados (na maioria dos 

casos), que hoje em dia superam, em muito, o número de empregados da Petrobrás, 

são representados não por estes sindicatos, mas sim por vários dependendo da 

empresa que são contratados. Com isso, as negociações se tornam cada vez mais 

difíceis, pois os sindicatos, principalmente, aqueles que têm pouca 

representatividade em termos numéricos dentro da empresa, não tem nenhum poder 

de barganha. Já o sindicato dos empregados da empresa, por não ter a representação 

de todo o pessoal que trabalha na empresa, vê, da mesma forma, seu poder 

diminuído (CARELLI, 2014, p. 131). 

 

Por isso, segundo Alves (apud Carelli, 2014, p. 133), a nova (e radical) terceirização 

possui importante – e estratégica – dimensão política, na medida em que tende a fragmentar o 

coletivo operário, debilitando a organização da classe e, por conseguinte, seu poder de 
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resistência e (e de barganha) às usurpações do capital, além do processo de mercadorização da 

mão de obra na contra mão de uma política sem direito. 

Ou seja, os trabalhadores divididos em sindicatos heterogêneos, perdem força 

política e, por consequência, se tornam mais frágeis, eis que mais suscetíveis a precarização 

das condições de trabalho. Importante analisar que a organização sindical tem sido 

fundamental na conquista e manutenção dos direitos trabalhistas. 

Renato Henry Sant‟Anna
38

 no seminário da OIT, conclui que a terceirização no setor 

público pode ser considerada prática contrária ao direito à sindicalização, pois a contratação 

de funcionário por meio de serviços terceirizados é uma forma de enfraquecer o movimento 

sindical. Além disto, surge como um processo de desmantelamento da CLT (RENATO, 2013 

apud MIRANDA, 2015, p. 23). 

Não obstante, outro item importante destacar é a discriminação que ocorre dentro do 

local de trabalho em função da terceirização.  

Os setores com maiores ocorrência de denúncias de discriminação entre os 

trabalhadores terceirizados são os de asseio, conservação e de vigilância. Por exemplo, no 

setor de saúde, segundo relato de dirigentes sindicais do setor de vigilância, que em muitos 

casos, o local de descanso dos trabalhadores terceirizados fica ao lado do necrotério 

(Dossiê/DIEESE/CUT Nacional, 2014, p.29). 

No que tange a terceirização no setor público, pode-se ressaltar, ainda, que no espaço 

da Administração Pública, os trabalhadores terceirizados convivem com a insegurança de 

perder o emprego enquanto os servidores de carreiras, após os 3 (três) anos de exercício no 

cargo, são protegidos pela estabilidade.   

Há outros tipos de discriminação que serão ampliados na seção 4.3, p 53. 

Em suma, esses fatores ultrapassam questões financeiras e de saúde nas relações de 

trabalho e atinge a dignidade humana do trabalhador, princípio fundamental da República 

Federativa do Brasil, previsto no artigo 1º da Carta Magna. 

No que tange a análise da precarização do meio ambiente de trabalho, cumpre 

destacar os casos de discriminação e preconceito. 

Ressalta-se, ainda, que a falta de representatividade acarreta problemas na segurança 

e saúde do trabalhador. 

Carrelli explica:  

                                                           
38

 Renato Henry Sant'Anna é Presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho 

(Anamatra), em discurso no Seminário: “A democratização do Estado e a participação dos atores sociais – 

práticas antissindicais e regulamentação da Convenção 151 da OIT”, realizado em 09/05/2013 (RENATO, 2013 

apud MIRANDA, 2014, p 23). 
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Se ocorrer um acidente com um trabalhador “terceirizado” é normalmente sonegadas 

ao sindicato as informações quanto ao ocorrido, sob a alegação de falta de 

representatividade sobre o trabalhador acidentado. Não tendo nenhuma entidade 

conhecimento total das situações de risco existentes na empresa, nada poderá fazer 

quanto à prevenção de futuros acidente (CARELLI, 2014, p.134). 
 

Segundo dados do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos (DIEESE, 

2007) os riscos de um empregado terceirizado morrer em decorrência de acidente de trabalho 

são 5,5 vezes maiores que nos demais segmentos produtivos. 

Entre outras razões para o elevado número de acidentes, destaca-se o compromisso 

da empresa contratada em cumprir prazos pelo menor preço, com a intensificação da jornada 

de trabalho com mais horas de atividade e imposição de condições perigosas e penosas, 

revelando assim a precarização social. 

Conforme dados do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (dados retirados a 

partir de dossiê-denúncia que originou o Inquérito Civil n.º 50/2001), em relação aos quadros 

de acidentes ocorridos na Petrobrás na Bacia de Campos, “verificar-se que, na vice-campeã 

mundial de óbitos de trabalhadores na indústria petrolífica, a maioria absoluta das fatalidades 

e de acidentados é de trabalhadores terceirizados” (CARELLI, 2014, p. 135). 

Ainda é importante salientar que o crescente no número de acidentes e de 

trabalhadores acidentados entre 1998 e 2000 ocorreu justamente quando do aumento da 

utilização de intermediação de mão de obra da Petrobrás
39

 (CARELLI, 2014, p. 135). 

Segundo relato de João Conrado de Souza, Diretor da AEPET (Associação dos 

Engenheiros da Petrobrás), em 05/12/2001: 

Éramos 62 mil empregados concursados formando uma equipe aguerrida e 

vencedora. (...) Desgraçadamente, fomos reduzidos a um amontoado de 34 mil 

empregados autorreferentes, cada um, preocupado em manter o seu emprego e 

vendo no colega ao lado um concorrente. É muita pretensão, portanto, imaginar, 

nesse contexto de clima organizacional altamente negativo, que a segurança das 

atividades de risco estava preservada. Não há clima para a segurança das atividades 

de riscos. (...) (CARELLI, 2014, p.35). 

 

Outrossim, a Associação de Engenheiros demonstra a incapacidade de realizar 

treinamento sério em segurança quanto há alta rotatividade de trabalhadores.  

O setor elétrico também apresenta altos índices de acidentes e mortes no trabalho 

entre os trabalhadores terceirizados. Conforme o Relatório de Estatísticas de Acidentes do 

Setor Elétrico Brasileiro, produzido pela Fundação Comitê de Gestão Empresarial (COGE), 

os trabalhadores terceirizados morrem 3,4 vezes mais do que os efetivos nas distribuidoras, 

                                                           
39

No Relatório de sustentabilidade do ano de 2013, encontrável no site www.petrobras.com.br, nesse ano a 

empresa tinha 86.111 empregados e 360.000 terceirizados, constatando-se um aumento significativo na 

proporção. (apud, CARELLI, 2014, p. 135). 
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geradoras e transmissoras da área de energia elétrica. Outro dado da Fundação COGE indica 

que o índice de acidentes no setor elétrico é 5,5 vezes maior que o dos demais setores da 

economia (Dossiê/DIEESE/CUT Nacional, 2014, p. 24). 

Outro exemplo é destacado no setor de saúde, onde limpeza e lavanderia são áreas 

extensamente terceirizáveis e onde os acidentes perfurocortantes são uma rotina, expondo os 

trabalhadores a graves riscos com HIV-AIDS e hepatites (Dossiê/DIEESE/CUT Nacional, 

2014, p. 25). 

Situações semelhantes vivem os trabalhadores da limpeza urbana. O critério de 

menor preço nas licitações é um dos fatores que aprofunda a precarização já que, geralmente, 

o menor preço é obtido pela intensificação do trabalho (em termos de jornada, ritmo e 

exigências da tarefa) e da negligência das medidas de proteção da saúde dos trabalhadores 

(Dossiê/DIEESE/CUT Nacional, 2014, p.25). 

Segundo dados noticiados, o setor da construção está na estatística de acidente e isso 

pôde ser visto durante as obras dos estágios para a Copa, mesmo com toda a cobertura da 

mídia e a importância do evento. Oficialmente, ao todo foram oito mortes nas obras dos 

estádios e todas as mortes foram de trabalhadores terceirizados (Dossiê/DIEESE/CUT 

Nacional, 2014, p.23). 

O procurador José de Lima, coordenador nacional de Combate às Fraudes nas 

Relações de Trabalho do MPT, aprofunda o diagnóstico, afirmando que “o terceirizado é um 

trabalhador invisível para a sociedade: não recebe o mesmo treinamento; não tem cobrança 

para o uso de EPI e não ganha o mesmo que um empregado direto, exercendo a mesma 

função” (Dossiê/DIEESE/CUT Nacional, 2014, p.24). 

Essa afirmação pode ser fundamentada pelos dados contidos nos “Relatórios de 

Sustentabilidade” e/ou Financeiros das respectivas empresas abaixo citadas: 

De 2005 para 2012, o número de trabalhadores terceirizados cresceu 2,3 vezes na 

Petrobrás e o número de acidentes de trabalho explodiu: cresceu 12,9 vezes. Nesse 

período, 14 trabalhadores da Petrobrás morreram durante suas atividades laborais. 

Entre os trabalhadores terceirizados, foram 85. 

Na Klabin, onde 37,5% dos trabalhadores são terceirizados, a taxa de acidentes é de 

3,32 entre os trabalhadores terceiros e 2,79 entre os diretos (apud 

Dossiê/DIEESE/CUT Nacional, 2014, p. 25). 

 

Além da inexistência ou deficiência de treinamento, a própria perda de direitos 

contribuem na precarização do trabalho e no aumento a incidência de acidentes. 

Segundo Carelli, (2014, p. 136), os trabalhadores terceirizados, não somente na 

Petrobrás, realizam as atividades mais perigosas e menos valorizadas e ressalta que “das duas 

formas de terceirização admitidas pela Súmula 331 do TST, uma é dos vigilantes (perigosa 
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por natureza) e a segunda é uma forma de trabalho pouco valorizada, a limpeza e 

conservação”. 

Sobre o assunto Miranda (2015), “falar em terceirização, é falar em flexibilização, 

palavra de ordem que tem grande valor na atualidade em qualquer setor empresarial, quanto 

maior ainda no setor produtivo”. 

Selma Lancman descreve que “os empregos considerados normais ou estáveis que 

deram lugar a dispositivos precários na área trabalhista, entre eles, a terceirização, se deu 

devido à lógica de flexibilidade na formatação de novos contratos de trabalho” (SELMA 

LANCMAN, 2008 apud MIRANDA, 2015) 

Uma das consequências da nova lógica instaurada com a terceirização foi o 

surgimento do medo da perda do trabalho estável, onde Selma Lacman apresenta a seguinte 

posição: “Esta lógica de restrição de oportunidades termina por atingir também as condições 

daqueles que ainda estão empregados. [...] O fim do trabalho estável traz consigo a perda de 

esperança, do sonho de ascensão e de progresso social por meio do trabalho” (LANCMAN, 

2008, p. 28-30, apud MIRANDA, 2015). 

O trabalho, para grande parte da população, limita-se a ganhos necessários para 

sobrevivência imediata. 

Diante dessa perspectiva, segundo Miranda: 

O trabalhador acaba muitas vezes, por concordar com trabalhos em situações 

precárias e que estão marginalizados quanto à dignidade humana, apenas para suprir 

o mínimo de necessidades básicas e sobreviver de forma precária, se sujeitando às 

relações de trabalho que oferecem condições de sobrevivência no limite do aceitável 

(MIRANDA, 2015). 

 

Essas condições precárias a que são submetidos os trabalhadores terceirizados são, 

entre elas, a diminuição de salários, a redução de benefícios sociais, a diminuição da 

qualificação da força de trabalho, jornadas de trabalho mais extensas, pioras das condições de 

saúde e de segurança no ambiente laboral e ainda, desorganização da representação sindical 

(DIEESE, 2009, p.2, apud, MIRANDA, 2015). 

Em divulgação feita pelo SINDIPETRO-PR-SC (Sindicato dos Petroleiros de Santa 

Catarina), mostram que em 2011 no Brasil “tínhamos mais de 10 milhões de trabalhadores 

terceirizados na prestação de serviços”. (apud MIRANDA, 2015) 

Num estudo ainda de 2011feito pela SINDIPETRO-PR-SC, mostra que o 

trabalhador, na condição de terceirizado, quando comparado com trabalhador próprio de 

empresas que utilizam a terceirização, fica 2,6 anos a menos no emprego, tem uma jornada 
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cerca de 4 horas a mais semanalmente e ganha salário de 27% a menos. A cada 10 acidentes 

de trabalho, oito deles ocorrem com trabalhadores terceirizados.  (apud MIRANDA, 2015) 

Segundo Vantuil Abdala “em meados de 2008, existia no Colendo TST cerca de 

9.259 processos que os trabalhadores cobram da tomadora de serviços, os direitos que não 

foram pagos pela empresa terceirizada” (ABDALA, 2008, p. 17). 

Dessa forma, segundo Miranda (2015), “aquele trabalhador terceirizado, tem 

rendimento incerto, sem estabilidade de emprego, pois está num mercado de trabalho 

temporário, tem uma vida de sofrimentos e incertezas e, por consequência, dívidas financeiras 

contraídas como resultado de tais situações”. 

Ressalta-se ainda, que a terceirização no âmbito da Administração Pública, na área 

estatal, segundo João de Oliveira Miranda, impõe-se a regulamentação desse tipo de 

contratação cada vez mais utilizada e deturpada, até como fraude ao mandamento 

constitucional da admissão no serviço público mediante concurso. Não é demais considerar, 

ainda, a hipótese da utilização do contrato com empresa de prestação de serviços na área 

pública para interesses outros, nem sempre confessáveis, como o nepotismo, e até para 

subreptícia fonte de arrecadação de fundos de campanha eleitoral (MIRANDA, 2015). 

Segundo Marcio Tulio Viana no setor público, a terceirização ganha alguns 

contornos diferentes [comparado ao setor privado]. Em geral, tem servido não tanto para 

agilizar os serviços ou baixar salários, mas para burlar a exigência do concurso. Além, disso, 

o próprio trabalhador, quase sempre se eterniza no posto, enquanto as fornecedoras se vão 

sucedendo. Assim, as prestadoras de serviços vão sendo substituídas a cada término de 

contrato, enquanto que a mão de obra é relocada para o novo contrato (VIANA, 2012, p. 220 

apud MIRANDA, 2015). 

4.3 Reflexos nas relações entre trabalhador estatutário (carreira) e trabalhador 

terceirizado (CLT). 

Com o avanço da terceirização na Administração Pública, é cada vez mais 

perceptível à convivência de servidores concursados e estáveis (regime jurídico de direito 

público) ao lado de trabalhadores terceirizados (regime jurídico de direito privado), por vezes 

exercendo funções iguais, porém tutelados por diplomas legais que oferecem dispositivos 

protetivos extremamente desiguais.  

A estabilidade é capaz de comprovar a diferença de tratamento. Enquanto o servidor 

público aprovado para um cargo de provimento efetivo em concurso público possui, por força 
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do art.41
40

 da Constituição Federal estabilidade após três anos de efetivo exercício, ou seja, 

como regra só pode perder o cargo em razão de sanção imposta em processo administrativo 

disciplinar, o servidor contratado por uma empresa terceirizada é regido pela CLT e tem as 

mesmas garantias legais que qualquer empregado da iniciativa privada, mesmo que ambos 

prestem serviços idênticos para a administração. 

 Para Rodrigo de Lacerda Carelli a terceirização como intermediação de mão de obra 

causa sérios gravames aos trabalhadores, como a quebra do sistema protetivo laboral e a 

precarização do trabalho humano. Contudo, talvez o maior prejuízo para os trabalhadores seja 

a condição de exclusão a que são submetidos os terceirizados, discriminados dentro do 

próprio ambiente de trabalho, segregados de um grupo de trabalhadores com “status” de 

efetivos, que recebem melhores benesses do empregador único (CARELLI, 2014, p.141). 

Ainda, segundo Carelli (2014, p. 151), “são características da segregação social, 

como forma de exclusão social: delimitação de espaços diferenciados; não neutralidade da 

distinção, legitimação de esferas de autoridade e competência e acesso desigual aos recursos 

sociais”.  

Quanto à delimitação do espaço, cumpre destacar que esses espaços são fisicamente 

delimitados, inclusive, mediante aspectos externos de identificação, como uniformes ou 

crachás.  

Insta salientar que no caso da Petrobrás há norma expressa nesse sentido nos 

contratos padrões de terceirização, como, por exemplo, no contrato celebrado com a empresa 

Christensen Roder Produtos e Serviços de Petróleo Ltda. (Inquérito Civil nº 226/PRT 1ª 

Região), onde na cláusula 3.10.8 dispõe acerca da obrigação de “manter uma identificação 

especial para seu pessoal, de modo a distingui-lo do pessoal da Petrobrás e de outras empresas 

que, eventualmente, atuem em outros serviços ligados ao objeto do presente contrato”.  

Quanto a não neutralidade da distinção, destaca-se que a distinção entre “efetivos” e 

“terceirizados” não é utilizada como mera distinção de funções, mas sim como geradora de 

“status” diferentes dentro da empresa, como foi observado muitas vezes ambos 

desenvolvendo as mesmas funções. O termo “terceirizado” é, algumas vezes, utilizado com 

menosprezo, na tentativa de rebaixar ou diminuir o trabalhador contratado por empresa 

interposta. 

                                                           
40

 Art. 41 da CF 88. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de 
provimento efetivo em virtude de concurso público. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 
1998). 
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E mais, com relação aos servidores públicos os terceirizados são tidos por alguns 

como trabalhadores de segunda categoria, discriminados no próprio ambiente de trabalho, 

detentores de menos direitos, que realizam atividades de menor importância (CARELLI, 

2014, p. 154). 

Quanto o acesso desigual aos recursos sociais, cabe trazer os ensinamentos de Carelli 

que se baseia no depoimento de um antigo mergulhador terceirizado na Petrobrás, “Os 

terceirizados sempre receberam menor remuneração e têm condições de trabalho muito 

inferiores às dos empregados da Petrobrás. Os banheiros e vestiários colocados à disposição 

deles são de baixa higiene e qualidade. O transporte é feito em condições mínimas de 

atendimento. Apenas no último ano, a Reduc disponibilizou as instalações do seu restaurante 

para os empregados terceirizados. Isso só foi possível devido à redução do efetivo próprio” 

(Boletim nº 225, de 27/08/2001, da Associação dos Engenheiros da Petrobrás) (apud, 

CARELLI, 2014, p. 155). 

É possível verificar que todas essas causas de ruptura de inclusão social são aplicadas 

na intermediação de mão de obra.  

Segundo Carelli “se quisermos mesmo buscar trazer cidadania pelo trabalho, não 

podemos deixar que haja tais tipos de segmentação dentro do ambiente laboral. O trabalho é o 

meio próprio para alcance da cidadania, e o seu tratamento cada vez mais longe desse sentido 

de entendimento do labor provoca a consciência da exploração que o trabalhador vem 

sofrendo pela forma de trato do trabalho atual” (CARELLI, 2014, p.163), 

Cabe destacar, ainda, que nos anos 90, o percentual de terceirizados em alguns 

Ministérios, como, por exemplo, Meio Ambiente e Ciência e Tecnologia, chegou, em alguns 

momentos, a aproximadamente 70%, e, no geral, em torno de 50% (Dossiê/DIEESE/CUT 

Nacional, 2014, p. 48). 

Outro problema relevante que deve ser analisado é a execução de atividades fins e 

estratégicas do Estado por trabalhadores terceirizados, o que caracteriza o exercício ilegal, 

colocando em risco, inclusive, o desenvolvimento destas atividades (Dossiê/DIEESE/CUT 

Nacional, 2014, p. 48). 

Há atividades que são exclusivas de servidores de carreira justamente porque exigem 

um nível de responsabilidade, e às vezes até de sigilo estratégico, comprometendo a segurança 

institucional do Estado brasileiro, como ocorre com as atividades do setor portuário 

(Dossiê/DIEESE/CUT Nacional, 2014, p. 48). 

O Estado brasileiro exerce a função de fiscalização do trânsito de pessoas e 

mercadorias nas áreas portuárias – que são considerados áreas de fronteira – através da 
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Guarda Portuária. Esta atividade, além de requerer conhecimento da própria dinâmica 

portuária e de leis nacionais e internacionais específicas do setor, é estratégica e parte da 

atividade fim das Autoridades Portuárias Brasileira. Assim, é essencial o Brasil ter servidores 

próprios nesta função (Dossiê/DIEESE/CUT Nacional, 2014, p. 39). 

Contudo, na Guarda Portuária há a tentativa de ampliação da terceirização. 

A relação entre o número de trabalhadores próprios e terceirizados, em 1995, na 

Petrobrás era de aproximadamente 46 mil por 29 mil, respectivamente. Ao longo dos anos, o 

que se viu foi o crescimento desenfreado do número de terceirizados. Em 2013, os 

trabalhadores próprios eram pouco mais de 62 mil, já os terceirizados, 320 mil, o que 

representa uma relação de cinco terceirizados para cada trabalhador próprio. Quando 

consideramos todo o Sistema Petrobrás, não apenas a Petrobrás Controladora, o número de 

terceirizados atinge 360 mil, contra 86 mil diretos (Dossiê/DIEESE/CUT Nacional, 2014, p. 

43). 

É possível ainda exemplificar a respeito da precarização e do tratamento 

discriminatório dos terceirizados a forma de tratamento a que eles são submetidos diante de 

em cenário de dano ambiental, como ocorreu no episódio de 18 de janeiro de 2000, com o 

vazamento de aproximadamente 1,3 milhões de litros de óleo na baia de Guanabara, na 

Refinaria Duque de Caxias (REDUC), bem como outro grave exemplo foi o vazamento de 

quatro milhões de litros de petróleo da REPAR nos rios Barigui e Iguaçu, no dia 16 de julho 

de 2000. (Dossiê/DIEESE/CUT Nacional, 2014, p. 45). 

Dois trabalhadores terceirizados que atuaram na coleta do petróleo vazado com 

canecas, sem equipamentos de proteção, sem atestado de saúde ocupacional - seja admissional 

ou demissional - sofreram grave intoxicação e ficaram paraplégicos. Um deles morreu e o 

outro permanece até hoje com degeneração de suas funções. Em fevereiro de 2014, este 

último, Sr. Juracir Francisco da Silva, teve, pelo TST o reconhecimento do nexo causal de sua 

doença pela contaminação de petróleo sofrida no acidente, e ainda aguarda receber ínfima 

liquidação pecuniária como reparação aos danos sofridos (Dossiê/DIEESE/CUT Nacional, 

2014, p. 45). 

Em suma, a terceirização acarreta a violação constante dos direitos expostos pela 

Constituição Federal, notadamente no que tange a cidadania e a construção de uma sociedade 

livre, justa e solidária, bem como vai de encontro com a proibição do tratamento 

discriminatório, pilares da proteção e promoção da dignidade da pessoa humana. 

O trabalho é direito fundamental, direito essencial para o desenvolvimento saudável 

e digno da pessoa humana. Assim sendo, a compreensão dos direitos do trabalho é primordial, 



57 
 

 

pois vivemos num país marcado por profundas desigualdades sociais, sendo imprescindível 

que a classe trabalhadora continue buscando e lutando por seus direitos e qualidade de vida. 

Nesse sentido para atender aos fundamentos que regem o Estado Democrático de 

Direito, sobretudo a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho, são 

necessários ajustes legislativos, a fim de eliminar o abismo que separa os servidores públicos 

diretamente contratado e o trabalhador contratado por meio de contratos de terceirização com 

os diversos entes públicos (OLIVEIRA; SILVA, s/d). 

Enfim, segundo Giorgi e Loguercio “para a classe trabalhadora, a terceirização 

implica reestruturar todo o sistema de relações do trabalho (direitos e garantias individuais e 

coletivos), de modo a viabilizar um equilíbrio mínimo entre capital e trabalho e, portanto, 

justiça social” (apud, CUT, 2014, p.40). 

Portanto, é possível concluir que os efeitos da terceirização são, no geral, perversos 

para os trabalhadores, notadamente, no que tange a remuneração e condições de trabalho, que 

podem ser assim sintetizados: alterações nas remunerações; impacto sobre a isonomia salarial 

dos servidores do setor público; diferenças em relação a alguns benefícios ou vantagens 

indiretas; servidores estatutários e celetistas desenvolvendo as mesmas atividades; 

descumprimento de obrigações trabalhistas (FGTS, INSS, falta de carteira assinada, 

periculosidade, férias, não pagamento de indenizações trabalhistas); condições mais 

vulneráveis de segurança no trabalho; jornadas de trabalho mais extensivas; aspectos 

discriminatórios do uso do espaço de trabalho; ritmo acelerado de trabalho e excesso de horas 

extras. 

Por outro lado, abstraindo o aspecto econômico que o tema envolve, é relevante 

questionar o que a terceirização representa na vida dos empregados terceirizados. 

Segundo Souto Maior (2006), a terceirização tem por consequência o impedimento 

de uma vinculação social do trabalhador com o meio-ambiente de trabalho, onde passa a 

maior parte de seu dia.  

Ainda, conforme o referido autor “os terceirizados são deslocados do convívio dos 

demais empregados, chamados, efetivos; usam elevadores específicos; almoçam em refeitório 

separado ou em horários diversos; não são alvos de qualquer tipo de subordinação, para não 

gerar vínculo; ou seja, são tratados como coisa ou simplesmente não são vistos”.  

Segundo Jorge Luiz Souto Maior, sob o prisma jurídico, percebe-se o quanto a 

terceirização tem contribuído para dificultar a identificação do real empregador daqueles que 

procuram a Justiça para resgatar a dignidade perdida em razão da prestação de serviço como 

“terceirizado”. (SOUTO MAIOR, 2006) 
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Cumpre destacar ainda a postura do tomador de serviço diante do desrespeito aos 

direitos trabalhistas. Na maioria das vezes o tomador se apresenta indiferente ao problema, eis 

que entende que não é responsável pelo desrespeito dos direitos. 

Cabe salientar que, não raras vezes, diante do quadro concreto de omissão da 

empresa e desrespeito de direitos trabalhistas, os outros trabalhadores são solidários aos 

terceirizados, inclusive, com auxílio financeiro. 

Todavia, segundo Souto Maior (2006), o que não se percebe, é que esta ajuda 

obscurece uma extrema perversidade que se forma na relação entre efetivos e terceirizados. 

Admite-se a ideia de que os terceirizados não compõem a classe dos trabalhadores. A antiga 

ideia da luta de classes, entre patrões e empregados, que impulsionou os movimentos 

revolucionários de caráter marxista, é completamente destruída. Os efetivos não se 

identificam como membros da mesma classe que os terceirizados e estes, aliás, assumem essa 

condição de subtrabalhadores.  

Outrossim, ainda segundo Souto Maior (2006), a partir de uma lógica estritamente 

matemática, na qual se baseia o capitalismo imediatista neoliberal, é exatamente a 

precarização dos direitos dos terceirizados que, de certo modo, garante o emprego dos 

efetivos, que, assim, quando não reagem, por meio de uma ação sindical, contra a situação 

que é imposta aos terceirizados, assumem a postura do próprio explorador.  

No setor público esse efeito é ainda mais nítido, pois como o orçamento é limitado, 

muitas vezes só se conseguem verbas para aumentar os ganhos do administrador, dos 

considerados servidores de carreira, com a redução do custo de parcela da mão de obra que é 

remetida para a esfera da terceirização, ou seja, uma parcela cada vez maior de servidores é 

retirada da administração. 

Então, pergunta-se: Por que trazer toda esta agressão aos direitos humanos para a 

execução das tarefas do próprio Estado?  

O esforço da comunidade jurídica deveria ser o de extirpar do mundo do direito, na 

esfera privada, a terceirização. Trazê-la, assumidamente, para o setor público, onde sequer a 

lógica do lucro tem algum valor, é uma perversidade.  

No setor público, ademais, a perversidade da situação que se impõe aos empregados, 

fora de qualquer contexto de natureza produtiva, alia-se a um problema extremamente grave 

que é o de que a utilização desses contratos estimula a imoral prática da mistura entre o 

público e o privado, em caráter privilegiado para uma camada da sociedade. 

Entre aquele que presta o serviço e o ente público interpõe-se uma terceira pessoa, 

uma pessoa jurídica, que recebe pelo serviço realizado por outros e cuja constituição, nos 
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moldes a respeitar os requisitos do edital de licitação, é restrita a uma camada muito limitada 

da sociedade. O que se faz com um agravante: o valor que se paga ao ente jurídico privado se 

extrai da exploração que se faz sobre os trabalhadores.  

Ou seja, ao invés de se remunerar adequadamente os que prestam serviços, o ente 

público gasta a mesma coisa e às vezes muito mais para pagar ao ente privado, que fica com a 

maior parte do bolo, repassando aos trabalhadores parcela ínfima, quase sempre insuficiente 

sequer para adimplir os mínimos direitos previstos na legislação trabalhista. 

Por outro lado, destaca-se que a exigência do concurso público tem a finalidade de 

evitar que o administrador cause danos ao interesse público, com as constantes trocas de 

servidores após cada término de gestão, o que também há muito se incorporou à história do 

Brasil.  

Cabe ressaltar ainda, o superfaturamento nas contratações da Administração Pública 

com as empresas privadas. Assim, além do valor contratual superfaturado ser rateado entre as 

empresas e o(s) administrador (es) público(s) e político(s) – ganhos financeiros - há ainda o 

ganho eleitoral, pois cabos eleitorais são contratados como empregados da empresa 

terceirizada, em burla ao concurso público e ao princípio da impessoalidade da Administração 

Pública (NEPOMUCENO, 2015). 

Sendo assim, é observável que terceirizar tem saído muito caro para o Estado 

brasileiro. Portanto, além dos serviços terceirizados custarem muito caro, a terceirização de 

serviços torna a administração pública refém das contratadas. Se a administração não aceitar o 

preço proposto, não recebe o serviço, e já sem estrutura para executá-lo, fica a mercê dos 

sucessivos anos sem concurso público e sem aquisição de máquinas e equipamentos, fica 

refém das contratadas.  

Sem controle, da forma como está se espraiando, a terceirização de serviços não traz 

eficiência ao serviço público. O que a realidade demonstra é que a terceirização de serviços 

tem sido um mecanismo para a corrupção, propiciando o enriquecimento ilícito de alguns 

empresários e servidores públicos, em detrimento de trabalhadores cada vez mais explorados 

no trabalho e mais suscetíveis a acidentes de trabalho; e em prejuízo do erário público 

(NEPOMUCENO, 2015).  

Em diversos casos, esses contratos de terceirização são fraudulentos e tem por 

finalidade o desvio de dinheiro do Estado. 

Revendo a evolução da terceirização a partir da Segunda Guerra Mundial, cumpre 

destacar que o processo de terceirização inserida na administração pública está sendo cada vez 



60 
 

 

mais ampliado e consequentemente, está aumentando o número de trabalhadores terceirizados 

e o quadro de trabalhadores de carreira (estáveis) está diminuindo.   

  Dessa forma, pode-se observar que não há uma preocupação com o pleno emprego. 

Ao contrário, há uma pequena camada da sociedade que vive da exploração da maioria.  

Nesse contexto, essa maioria representa os trabalhadores terceirizados na administração 

pública. 

 Esping-Andersen ressalta que: 

A consolidação dos welfare states depois da Segunda Guerra Mundial passou 

depender fundamentalmente de alianças políticas com as novas classes médias. Elas 

desfrutaram uma posição privilegiada no mercado e, quanto à preocupação com 

pleno emprego, tem sido secundária. O surgimento das novas classes médias 

abortaria o projeto social-democrata e fortaleceria a fórmula liberal do welfare state 

(ESPING-ANDERSEN, 1999). 

Nesse sentido, é importante observar que o discurso de eficiência adotado no interior 

do setor público, como recurso de mudança da estrutura administrativa e da descentralização 

de serviços e atividades para o setor privado, tendo como modelo o que foi imposto pelo 

ideário neoliberal, não confere com a implementação de políticas públicas voltadas ao estado 

de bem estar social, ou seja, é possível notar que a primazia neoliberal tem cumprido com 

sucesso seu objetivo de desmantelar o estado de bem estar social construído, principalmente, a 

partir do período pós-guerras. 

Desse modo, cabe mencionar nesse modelo, os prejuízos causados aos trabalhados 

terceirizados em relação ao índice de alta rotatividade Assim, a alta rotatividade de emprego 

em um contexto do alto índice de desemprego contribuem para que os terceirizados vivam 

constantemente com a insegurança da ameaça da demissão. Desse modo, eles acabam 

aceitando a precarização dos serviços que estão submetidos, incluindo as precárias condições 

de saúde e segurança e, a posição inferior diante dos trabalhadores efetivos no âmbito da 

Administração Pública. Aceitam, inclusive, salários desvalorizados como o necessário para a 

sua sobrevivência e de sua família. Assim, o salário representa uma assistência social e não 

um direito garantido na Constituição Federal. Analisando o fenômeno sob a ótica das políticas 

sociais é possível inferir que há um processo contrário à desmercadorização da mão de obra 

(ESPING-ANDERSEN, 1999), uma vez que, sem alternativa, o trabalhador deve vender sua 

força de trabalho pelo valor que o mercado oferece. 

Ainda assim, submetendo-se aos ditames do mercado, muitos desses trabalhadores 

são excluídos do meio laboral e acabam na informalidade.  Ressalta-se, ainda que, a classe de 

trabalhadores que se encontra no serviço terceirizado e àquelas que vivem na informalidade, 
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são consideradas de baixa qualificação e assim, acabam vendendo/alugando sua força de 

trabalho como se fosse mercadoria. 

Esta situação pode ser constatada na afirmativa de Esping-Andersen (1990), que 

segundo o autor, “a desmercadorização ocorre quando a prestação de um serviço é vista como 

uma questão de direito ou quando uma pessoa pode manter-se sem depender do mercado”. 

Dessa forma, Esping-Andersen define: 

Uma definição mínima dos Welfare States desmercadorizantes deve envolver a 

liberdade dos cidadãos, e sem perda potencial de trabalho, rendimentos ou 

benefícios sociais, de parar de trabalhar quando acham necessários, como por 

exemplo, requerer um seguro doença que garanta os benefícios aos indivíduos 

correspondentes aos ganhos normais e o direito de ausentar-se (ESPING-

ANDERSEN, 1990). 

 

Dentro desse quadro, inclui a segurança da estabilidade do emprego e a garantia da 

dignidade no ambiente de trabalho e fora dele. 

Contrariamente, de acordo com o exposto, destaca-se ainda, o prejuízo que os 

trabalhadores terceirizados têm, além do calote que as prestadoras de serviços dão no ato da 

rescisão contratual de trabalhos, em relação ao não recebimento do saldo do FGTS, incluindo 

a multa rescisória de 40 % e ao não recebimento do Seguro Desemprego.  Pois, esses valores 

correspondem a direito em caso de demissão sem justa causa, como forma de suprir a 

instabilidade de emprego. Contudo, não são raros os exemplos de trabalhadores terceirizados 

que, ao serem demitidos, são informados que o FGTS nunca foi depositado, ou que a empresa 

decretou falência e por isso não pagará os direitos legalmente assegurados, situação na qual o 

trabalhador, para ver restituído seu direito precisa recorrer à justiça e aguardar os longos 

processos. 

Além do exposto, entende Jorge Luiz Souto Maior, que acaba sendo muito 

conveniente para a Administração terceirizar em vez de nomear servidores em caráter efetivo, 

já que isto lhe permite manter de forma mais cômoda o controle sob os seus administrados, 

pois se algum terceirizado "causar problema", basta dar um telefonema à empresa e ela demite 

o empregado ou, no mínimo, recoloca-o em outra empresa para trabalhar. Eliminam-se 

“problemas” com passeatas, greves e movimentos sindicais em virtude de não haver a mínima 

estabilidade (jurídica e fática) do empregado no serviço público. (SOUTO MAIOR, 2006), 

O problema torna-se crônico quando as terceirizações e outros tipos de contratos 

precarizados crescem em quantidade significativa nos serviços públicos.  

Quando se constata, por exemplo, que aproximadamente 35% dos que trabalham no 

serviço público federal são contratos distintos da Lei 8.112/90 (Regime Jurídico Único), 
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mesmo após a adoção de diversos Termos de Ajustes de Conduta (TAC) feitos em meados 

dos anos 2000 para substituir trabalhadores terceirizados por servidores concursados. 

Assim, diante de todo exposto e da forma abusiva que Administração Pública tem 

conduzido o processo de terceirização, pode-se constatar que a garantia do direito do trabalho 

como valor social fundamental conquistado através da Constituição de 1988, incluindo 

garantia de proteção ao trabalho está sendo destruído pelo modelo de gestão na máquina 

pública imposto pelo receituário neoliberal. Nesse sentido, é considerável o aumento da 

pobreza. 

Atkinsom (2009) defende que “sair da pobreza exige que o trabalho pague o 

suficiente para sustentar a família ou ficar acima da linha da pobreza”.  Entretanto, a 

remuneração dos terceirizados é, normalmente reduzida, e significativamente inferior a dos 

servidores estatutários que contraria o princípio defendido pelo autor. 

Dessa forma, com o número da população pobre aumentando, a desigualdade social 

torna-se maior. Os direitos democráticos inseridos na Constituição Federal de 1988, 

conquistados pelos trabalhadores, estão sendo destruídos. Sem direitos, os terceirizados ficam 

sem força para reivindicar o resgate de sua dignidade, retirada pelo processo de terceirização, 

e de exercer a sua cidadania. 

Uma das soluções é descrita por Atkinsom (2009), que destaca a importância de uma 

política nacional voltada para remuneração, uma política que reconheça os limites colocados 

pela oferta e demanda na economia globalizada, mas que realmente não deixe as rendas serem 

determinadas puramente pelas forças de mercado. 

Contudo, ressalta-se a importância de uma política pública voltada para o resgate dos 

demais direitos dos trabalhadores retirados com o processo de terceirização, incluindo, 

legislação trabalhista de acordo com o novo modelo de trabalho.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho foi elaborado a partir de estudo bibliográfico sobre terceirização 

e de sua trajetória no âmbito da Administração Pública, incluindo as legislações e as reformas 

administrativas, tendo como foco o levantamento de dados que comprovam os reflexos do 

mesmo nas relações trabalhistas.  Busca-se com a análise maior reflexão a respeito da 

precarização do trabalho terceirizado e da forma como está sendo introduzida e ampliada a 

terceirização no âmbito da Administração Pública, a partir da segunda metade do século XX. 

A partir da segunda guerra mundial o Brasil vem passando por mudanças 

econômicas, políticas e sociais, incluindo as crises financeiras vivenciadas em todos os 

setores. No setor público, destaca-se o crescimento do déficit público.    

Nesse contexto, justifica-se a crise no interior da máquina administrativa a atuação 

do Estado Brasileiro de forma ampliada no mercado. Todavia, dentro do contexto 

internacional, há uma pressão para a mudança da atuação do Estado. Neste contexto é 

introduzido o Neoliberalismo, que tem como orientação a atuação de um Estado mínimo. 

Assim, com a reforma através do MARE – Ministério da Reforma do Estado, a Administração 

Pública inicia um processo de descentralização das suas funções, a partir da década de 1990, 

Ressalta-se ainda que, a descentralização teve início com a Reforma Administrativa 

de acordo com DL nº 200 de 1967.  

Nessa trilha, é introduzida a terceirização na Administração Pública. Destaca-se 

ainda que, naquele momento, os servidores públicos eram regidos pela CLT e não era 

necessária a sua admissão no setor público por meio de seleção em concurso público. Isso só 

ocorre em 1988 com a Constituição da República quando é instituído o Regime Jurídico 

Único, proporcionando estabilidade aos servidores da Administração Pública.   

Assim sendo, com a limitação da admissão ao serviço público através de concurso 

público e posteriormente, com o estabelecimento da LC 101 em 2000 que limita os gastos 

públicos, a terceirização a partir da década de 1990 foi ampliada.  

Dessa forma, dentro da Administração Pública há atuação paralela de dois perfis de 

trabalhadores, os regidos pelo estatuto de Regime Jurídico, com estabilidade no serviço 

público e os regidos pela CLT, sem estabilidade no serviço como, por exemplo, os 

terceirizados.  

Assim, a partir desse contexto, descrito de forma sucinta, destacam-se as seguintes 

considerações: 
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O foco principal das reformas administrativas, com destaque a reforma da década de 

1990, é a descentralização dos serviços públicos para o setor privado, como é o caso da 

terceirização de serviços na Administração Pública. 

O ideário neoliberal aplicado na Administração Pública contribui para a introdução 

da terceirização de atividades no setor de apoio para que o setor público concentre seus 

esforços nas atividades essenciais. Dessa forma, a implementação desse mecanismo de 

mercado na gestão pública, voltada para o controle de resultado de acordo com o modelo 

Toyotismo, tem como discurso a busca da eficiência.   

Entretanto, o modelo aplicado na Administração Pública diverge ao do modelo 

Toyotismo, uma vez que, o referido modelo busca concentrar na qualidade da produção. 

Justifica-se que, de acordo com os dados pesquisados, Administração Pública busca o menor 

custo, busca reduzir os serviços estatutários, como também, busca o uso da terceirização para 

fins políticos, como por exemplo, o apoio financeiro das empresas terceiras em campanhas 

eleitorais, bem como, a contratação dos cabos eleitorais como empregados dessas empresas 

terceirizadas, sem incluir o uso fraudulento da terceirização. Isso é observável não somente na 

Administração direta, como também, na indireta. 

Dessa forma, o prejuízo ao trabalhador terceirizado no âmbito da Administração 

Pública é enorme, podendo ser visível através de calote; da precarização no ambiente de 

trabalho; da fragmentação da classe trabalhadora, dificultando na representatividade sindical e 

na negociação coletiva e, consequentemente, contribuindo para o enfraquecimento da 

reivindicação dos direitos trabalhistas.  

É também visível a discriminação a qual estes trabalhadores estão expostos, tendo 

como causa, a remuneração inferior, a duração de jornada superior e a ocupação diferenciada 

do espaço físico em relação aos trabalhadores efetivos. Destaca-se ainda, a forma como é 

tratado o terceirizado, ou seja, como fosse trabalhador de segunda categoria e muitas vezes, 

ainda, ser tratado como trabalhador invisível. 

Outro reflexo na condução da terceirização na Administração Pública é a alta 

rotatividade dos trabalhadores. Essa situação é acentuada onde o índice de desemprego é 

enorme e onde os Direitos Sociais são mínimos, para não dizer inexistente. Nesse sentido, o 

trabalhador não tem outra opção a não ser a de inserir nesse sistema de serviço, submetendo a 

toda precariedade que lhe é imposto, inclusive, conviver com insegurança da demissão.  

Dessa forma, o capitalismo presente na Administração Pública opera, de um lado, 

ampliando o espaço do instituto terceirização e, de outro lado, o trabalhador vê o seu espaço 
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diminuído. Nesse sentido, ele é levado a vender/alugar sua força de trabalho como fosse uma 

mercadoria. 

Nesse contexto, pode-se destacar que os Direitos de proteção ao trabalhador 

garantidos na Constituição de 1988 estão cada vez mais sendo eliminados com a terceirização 

na Administração Pública. Desse modo, o poder público opera em sentido inverso, ou seja, os 

direitos que deveriam ser protegidos pelo Estado, são por ele retirados. 

 Outro item importante a ser ressaltado, é a inexistência de lei que regulamente os 

direitos dos trabalhadores terceirizados. As legislações existentes estão espalhadas entre os 

Decretos, Súmulas, etc. Contudo, tais legislações contêm brechas que mais contribuem para a 

ampliação da terceirização do que para a proteção dos trabalhadores. Assim, a falta de um 

marco regulatório favoreceu a expansão das terceirizações.  

Ressalta ainda, que os Direitos trabalhistas inseridos na CLT tratam de um modelo 

bilateral, sendo mais uma limitação para os trabalhadores terceirizados, pois os mesmos estão 

inseridos em uma relação trilateral. 

Contudo, está tramitando um Projeto de Lei nº. 4.330/2004 para contratação de 

serviços de terceiros, recentemente aprovado na Câmara dos Deputados e enviado para o 

Senado, como Projeto da Câmara nº 30 de 2015, que está preocupando toda a sociedade, 

operadores de direito e organizações sindicais. Uma das preocupações se encontra na 

ampliação dos serviços terceirizados nas atividades essenciais, acrescida da falta de uma 

legislação de proteção aos trabalhadores terceirizados.  

Nesse sentido, a Central Única dos Trabalhadores – CUT propõe 12 diretrizes 

(Anexo I) consideradas fundamentais para reverter esse cenário e alcançar a regulamentação 

da terceirização baseada no princípio da igualdade de direitos e na proteção dos trabalhadores.  

Porém, para os terceirizados no setor público, além das diretrizes apontadas pela 

CUT, destaca-se a importância da discussão sobre o tema de forma integrada com toda a 

sociedade jurídica, política, econômica, acadêmica, sindicatos e trabalhadores para elaboração 

de uma legislação que proteja de forma efetiva os trabalhadores terceirizados dentro desse 

novo sistema de emprego e que haja debate em relação à redução da admissão dos servidores 

através de concurso público, e seus efeitos na Administração Pública e para a sociedade de 

modo geral. 

Enfim, que a partir de debate com todos os segmentos da sociedade em torno da 

terceirização no setor público e os reflexos dela decorrentes sobre as relações trabalhistas, 

principalmente em um contexto de crise econômica e política, seja implementada uma política 

pública voltada para a valorização do trabalho, distribuição de renda, inclusão social e pela 
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dignidade humana.  Dessa forma, os trabalhadores terceirizados e estatutários estarão 

resgatando os direitos fundamentais garantidos pela Constituição de 1988. 
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7 ANEXO I 

Diretrizes no processo de regulamentação da terceirização, fundamentais para alcançar 

uma regulamentação da terceirização baseada no princípio da igualdade de direitos e na 

proteção dos trabalhadores (Dossiê/DIEESE/CUT Nacional (2014, p. 50-51):  
 

1. A terceirização na atividade-fim (permanente) da empresa é proibida. 

2. Nas relações de trabalho relativas à atividade-fim da empresa (atividades 

permanentes) não pode haver pessoa jurídica contratada. Nessas atividades, haverá 

apenas trabalhadores diretamente contratados com vínculo de emprego. 

3. A empresa tomadora deve garantir aos empregados de prestadores de serviços – quer 

atuem em suas instalações físicas ou em outro local por ela determinado – as mesmas 

condições de: a) salário; b) Jornada; c) Benefícios; d) Condições de saúde e segurança 

no ambiente de trabalho; e) Ritmo de trabalho. 

4. A empresa deve fornecer informação prévia aos sindicatos em seus projetos de 

terceirização. Estas informações devem ser fornecidas com pelo menos seis meses de 

antecedência. 

5. A empresa tomadora é proibida de manter empregado em atividade diversa daquela 

para a qual ele foi contratado pela prestadora de serviços a terceiros. 

6. Os empregados da prestadora de serviços a terceiros não poderão ser subordinados ao 

comando disciplinar e diretivo da empresa tomadora. A tomadora não poderá exigir a 

pessoalidade na prestação de serviços. 

7. A contratação de prestadoras de serviços constituídas com a finalidade exclusiva de 

fornecer serviços de mão de obra é proibida, ainda que não haja subordinação ou 

pessoalidade destes empregados com a empresa tomadora, ressalvados os casos 

específicos já permitidos na Lei nº 6.019/74 (serviços temporários) e os previstos na 

Súmula 331 do TST (serviços de vigilância, asseio e conservação e especializados). 

8. A empresa tomadora será solidariamente responsável pelas obrigações trabalhistas e 

previdenciárias garantidas pela Lei, no tocante ao período em que ocorrer a prestação 

dos serviços pelos empregados da prestadora de serviços. 

9. A empresa prestadora de serviços a terceiros é obrigada a fornecer à empresa 

tomadora, mensalmente, a comprovação do pagamento dos salários, do recolhimento 

das contribuições previdenciárias e do FGTS. Estas informações serão fornecidas 

também às representações sindicais sempre que solicitadas. 

10. A empresa tomadora assegurará o pagamento de salários, 13º salário, férias e 

recolhimento de FGTS, se a empresa prestadora deixar de cumprir estes compromissos 

com seus trabalhadores. 

11. Haverá vínculo empregatício entre a empresa tomadora e os empregados da prestadora 

de serviços sempre que presentes os elementos que caracterizam uma relação de 

emprego prevista na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). 

12. O sindicato representativo dos trabalhadores poderá representar os empregados 

judicialmente, na qualidade de substituto processual, com o objetivo de assegurar o 

cumprimento no disposto da lei. 
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