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Perguntou-se se a sociedade humana podia ter o direito de 

fazer sofrer igualmente todos os seus membros, ora com a 

sua incompreensível imprevidência, ora com sua impiedosa 

previdência, e de manter indefinidamente um infeliz entre 

uma falta e um excesso, falta de trabalho, excesso de 

castigo. Se não era exorbitante que a sociedade tratasse 

precisamente desse modo seus membros menos 

contemplados na repartição dos bens que faz acaso e, em 

consequência, os mais dignos de consideração. Propostas e 

resolvidas essas questões, julgou a sociedade e condenou-

a.”   

Victor Hugo, Os Miseráveis 

 



 
 

 

RESUMO 

 

Nas últimas décadas, têm-se aplicado largamente a terceirização de serviços nas empresas 

privadas e nos órgãos da Administração Pública. Mutações no mundo do trabalho, 

advindas de uma metamorfose no modelo econômico e regime social, concomitante às 

alterações nas formas de produção e na organização do trabalho, contribuíram para um 

modo de trabalho pautado na flexibilidade e precarização. Nesse ínterim, por meio de um 

levantamento bibliográfico, o presente estudo traça um escorço histórico do tema sob os 

aspectos sociológico e econômico e promove a análise do ordenamento jurídico a respeito 

do instituto. No que tange à seara jurídica, o estudo atinge a modalidade de trabalho 

terceirizada, sobretudo, no que se refere a sua aplicação no campo do Poder Público, 

discorrendo uma crítica, por conseguinte, sobre a lei trabalhista que a regulamenta. 

Ademais, o referencial teórico promove uma análise sobre a prática de terceirização de 

serviços no mundo do trabalho, tendo como principal pauta os princípios do Direito do 

Trabalho e os elementos normativos que dão suporte e guiam a Administração Pública.  

 

Palavras-chave: Terceirização. Administração Pública. Precarização. Trabalho. 
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INTRODUÇÃO  

 

Estamos vivendo, atualmente, em uma sociedade de austeridade, que com o 

retrata António Casimiro Ferreira, é uma sociedade marcada por alterações nos vínculos 

laborais, bem como nas “relações de confiança, de segurança, de risco, de 

responsabilidade e de poder associadas à crescente vulnerabilidade humana e 

insegurança socioeconômica” (FERREIRA, 2012, p. 13), correspondendo, por 

consequência, a “lógica sociológica de naturalização das desigualdades” (FERREIRA, 

2012, p. 13).  

  Nessa esteira, e no mesmo contexto da “modernidade líquida”1 preconizada por 

Bauman, as condições de trabalho estão transformando-se em um processo cuja 

tendência vista é o recuo no que tange aos direitos e garantias sociais (FERREIRA, 

2012).  

Observando o fenômeno a partir da história brasileira, vemos que, a partir de 

1990, a economia foi marcada por profundas modificações, que fizeram com que o país 

incorporasse uma “agenda de ajustes econômicos que trazia em seu bojo a abertura 

comercial e as privatizações” (COSTA, 2005, p. 10). Nessa transição, forjou-se o 

incremento dos processos de reestruturação produtiva, como  

 

(...) fechamento de fábricas, renovação tecnológica, terceirização, 

subcontratação, reorganização dos processos produtivos, 

enxugamento de quadros, entre outros, traduziram os ajustes. Em 

todos os casos os esforços se concentrariam primordialmente na 

racionalização de custos, com destaque para os custos do trabalho 

(COSTA, 2005, p. 10).  

 

Nesse passo, se intensificaram diversas mutações no mundo do trabalho e na 

legislação trabalhista, com tendência evidente de retirar direitos, direitos até então 

conquistados e reconhecidos por meio de lutas sociais. Considerando esse processo 

                                                           
 

 

1Modernidade líquida é uma fase em que se observa que “a demanda por funções de gestão convencionais 

se exaure rapidamente”. Nesse contexto “líquido” a dominação pode ser alcançada com um gasto de 

energia, tempo e dinheiro muito menor, haja vista que a ameaça do descompromisso, ou da recusa do 

compromisso torna-se um elemento coercitivo muito mais eficaz do que um controle ou uma vigilância 

inoportuna (PORCHEDDU, Alba. Zygmunt Bauman: entrevista sobre a educação. Desafios pedagógicos e 

modernidade líquida. Cad. Pesqui., São Paulo, v. 39, n. 137, p. 661-684, 2009, p. 666).    
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como contínuo, a cada passo que esse sistema de desregulamentação2 avança, avança, 

em conjunto, a precariedade3 das ocupações.  

No entanto, o que também se observa, é que o processo de precariedade das 

relações de trabalho não é um fenômeno recente, haja vista que na transição para o século 

XX, fomos postos diante de novas modalidades de precarização do trabalho, da qual a 

terceirização4 já se encontrava como parte e figurava como elemento decisivo 

(ANTUNES, 2018).  

O trabalho terceirizado, particularmente, como instrumento de contrato onde se 

tem menores garantias trabalhistas, é considerado por Paula Regina Marcelino, uma das 

faces do trabalho precário, sobretudo, quando se faz uma análise a respeito da 

remuneração, saúde e direitos trabalhistas deste empregado (MARCELINO, 2012). 

Em um contexto de mundo globalizado, considerando os processos de 

reestruturação5 e de avanço do neoliberalismo6, a terceirização nas últimas décadas 

alterou estruturalmente o mercado de trabalho. Basta ver que as empresas e trabalhadores 

passaram a se relacionar em condições econômicas, políticas e sociais distintas das que 

vigoravam nas empresas tradicionais do século passado, tais como contratos de trabalho 

                                                           
 

 

2 Utilizamos o termo fazendo referência à tendência atual de retirar garantias consagradas ao trabalhador e 

flexibilizar normas trabalhistas em prol do empregador.  
3O termo é utilizado nos países latinos correspondendo à uma situação laboral marcada pela precariedade, 

“que se opõe ao contrato de trabalho tradicional que assegurava ao trabalhador um trabalho a tempo inteiro, 

com duração indeterminada e com proteção social garantida. (SÁ, Teresa. “Precariedade” e “trabalho 

precário”: consequências sociais da precarização laboral. Configurações. Revista de sociologia, n. 7, p. 

91-105, 2010, p. 2). 
4De acordo com Paula Regina Marcelino, terceirização é, em uma definição abrangente, “todo processo de 

contratação de trabalhadores por empresa interposta”. (MARCELINO, Paula Regina. Afinal, o que é 

terceirização? Em busca de ferramentas de análise e de ação política. PEGADA-A Revista da Geografia 

do Trabalho, v. 8, n. 2, 2007, p. 57). 
5 Processo de reestruturação aqui definido expressa-se no processo de reestruturação produtiva que ocorre 

no interior das empresas, “com a introdução de novas formas de gestão e organização da força de trabalho 

e de novas tecnologias, com a redefinição dos padrões de relação entre empresas e trabalhadores, com a 

tentativa de remodelagem da atuação dos sindicatos”. (MARCELINO, Paula Regina Pereira et al. 

Terceirização e ação sindical: a singularidade da reestruturação do capital no Brasil. Tese apresentada ao 

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, da Universidade Estadual de Campinas. 2008, p. 5). 
6Neoliberalismo a que fazemos referência, de modo amplo, pode ser definido como “a fase contemporânea 

do capitalismo”. (MARCELINO, Paula Regina Pereira et al. Terceirização e ação sindical: a singularidade 

da reestruturação do capital no Brasil. Tese apresentada ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, da 

Universidade Estadual de Campinas. 2008, p. 5).  
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com jornada em tempo integral e com as garantias legais asseguradas (MARCELINO, 

2012). 

No Brasil, como aborda Graça Druck, ampliou-se as modalidades de 

terceirização a partir de 1990, com o aumento da privatização de empresas e dos serviços 

públicos, circunstâncias influenciados e concomitantes com a reforma do Estado se 

iniciava em 1995 (DRUCK, 2015). A terceirização passou a ser considerada, a partir 

deste contexto, uma das portas de entrada para o aumento da exploração do trabalhador 

e da precariedade nas condições de trabalho deste, sendo, inclusive, instrumento central 

das estratégias de gestão corporativa (DRUCK, 2015).  

Nesse passo, a terceirização da produção e do trabalho vem sendo alardeada pelos 

seus defensores como requinte necessário para a modernização empresarial do país 

(LOURENÇO, 2015), sendo considerada, inclusive, uma forma de gestão da máquina e 

meio de “viabilizar que o empreendedor dedique seus recursos à realização de sua 

atividade finalística” (DELGADO, 2014, p. 80).  

No entanto, considerando as políticas neoliberais no interior do aparelho do 

Estado, deve-se partir da premissa de que a terceirização no Poder Público é, sobretudo, 

eficiente como desmonte do conteúdo social do Estado, em que no mesmo passo 

preconiza a sua privatização.  

Assumindo como forma a precarização do trabalho e o enfraquecimento de um 

Estado social e democrático, alcança, negativamente, os trabalhadores que constituem o 

funcionalismo público, sob o argumento de crescimento econômico (DRUCK, 2016). 

Esquece-se, nesse seguimento, que a precariedade das ocupações juntamente com os 

baixos salários, objetivando aquecer a economia, nivela, inevitavelmente, por baixo o 

emprego e mantém muitos indivíduos na pobreza.  

Ademais, no que tange ao serviço público, considerando as condições de trabalho 

dessa modalidade, emparelha as atividades estatais em um campo em que a eficiência e 

a qualidade dos serviços não possuem espaço.  

Nesse quadro, como agravante, temos a permissão, dada recentemente, à 

terceirização na atividade-fim das empresas, defendida também no âmbito da 

Administração Pública, que perdendo um dos seus principais argumentos, a saber, o de 

ser uma estratégia para especialização nas suas atividades principais, conforme aponta 

Delgado e Amorim, extrapola 
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(...) os limites constitucionais impostos à contratação de serviços, 

esvazia a função social da empresa e do próprio contrato, enquanto 

instituição jurídica instrumental da liberdade de iniciativa, violando ao 

final o valor social da livre-iniciativa, que tem por atribuição 

constitucional o desenvolvimento da atividade econômica com 

respeito aos direitos fundamentais dos trabalhadores (DELGADO, 

2014, p. 88). 

 

O tema, assim, é de notável relevância e oportuno frente ao atual cenário jurídico-

político do país, singularmente porque, ao longo dos últimos anos, informações 

levantadas por pesquisas de natureza quantitativa e qualitativa, melhores abordadas no 

capítulo segundo deste escrito, evidenciam, de forma unânime, a dependência entre a 

terceirização e precarização do trabalho (ANTUNES, 2018, p. 155).  

O debate sobre o instituto torna-se intenso, sobretudo, considerada a legislação 

sobre o tema, que em última análise, tem procurado redefinir o papel do Estado na 

proteção dos trabalhadores e transmutar para as empresas o direito de definir as regras 

da relação de emprego (KREIN, 2018). Analisar o tema, deste modo, é discorrer sobre 

a tendência atual pós-democrática e de desmonte na legislação protetora do trabalho.  

Ademais, o cenário jurídico do fenômeno no interior da administração pública 

não é isento de discórdias, uma vez que a terceirização dos serviços públicos, combinada 

com a nova ideia de terceirização irrestrita, tem tomado considerável repercussão, 

principalmente se levados em conta os princípios constitucionais aplicados à 

Administração Pública, tal qual o princípio da impessoalidade do serviço público.  

Outrossim, convém abordar a temática em razão da questão envolver, 

sistematicamente, o Poder Público, indo para além do funcionalismo, e atingindo, 

sobremodo, o respectivo erário e qualidade do serviço prestado.  

Especialmente, a relevância da discussão se manifesta na necessidade de garantir 

o ideal democrático e a proteção social e jurídica ao trabalho humano, em contraponto 

aos avanços neoliberais na atividade administrativa do Estado, assim como é adequada 

por apresentar uma oposição às iniciativas verificadas desde os anos de 1990 de inserção 

do Brasil no processo de globalização financeira sob hegemonia do neoliberalismo, 

galgada na flexibilização das relações de trabalho, em que o argumento era de ser esse o 

caminho possível para enfrentamento do problema do desemprego e da informalidade 

(KREIN, 2018). 
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Isso posto, nota-se que os métodos de pesquisa pretendidos para 

desenvolvimento do trabalho possuem cunho teórico. Assim sendo, a pesquisa será 

desenvolvida a partir de levantamento bibliográfico, análise de leis e jurisprudência e 

estudos sociológicos, econômicos e políticos sobre do tema. Logo, a discussão neste 

referencial abriga a interdisciplinaridade, envolvendo elementos não apenas do mundo 

jurídico, mas também, de áreas da sociologia, política, economia e psicologia 

organizacional.  

Ambiciona-se, à vista disso, demonstrar por meio de um estudo interdisciplinar os 

institutos da terceirização de serviços, através de um recorte, discutindo-se a terceirização 

das atividades de apoio à administração pública. Pretende-se discorrer acerca da 

normativa que gira em torno da terceirização no Poder Público e seu limite constitucional, 

considerando seu espaço legítimo dentro dos valores constantes na nossa Constituição 

Federal e a dignidade do trabalhador.  

Deste modo, o texto foi dividido em dois capítulos principais. Preliminarmente, de 

modo a contextualizar o que será discutido, aborda-se o conceito de terceirização, sua 

gênese e contexto histórico de sua introdução. Após, em um segundo capítulo, analisa-se 

o fenômeno da terceirização a partir da legislação brasileira, discutindo a modalidade de 

subcontratação nos serviços públicos, analisando, inclusive, os elementos normativos 

constitucionais sobre o assunto, com o objetivo de realizar o exame da prática em paralelo 

à análise dos princípios constituídos em nossa Lei Maior para o interior da administração 

pública.   

Vê-se, deste modo, que a intenção do presente referencial teórico, 

fundamentalmente, é subsidiar a crítica à terceirização, em particular na Administração 

Pública, quando este modo de contratação ultrapassa seus limites de sua função auxiliar e 

repercute, de modo negativo, na promoção de direitos fundamentais aos trabalhadores e 

como forma de enfraquecimento dos princípios constitucionais.  
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1. TERCEIRIZAÇÃO TRABALHISTA: ASPECTOS INTRODUTÓRIOS 

 

Todo o Direito, enquanto instrumento de regulação de instituições e relações 

humanas, possui como finalidade um objetivo específico considerando o contexto 

histórico de sua aplicação (DELGADO, 2009). O nascedouro e a aplicabilidade do Direito 

do Trabalho não tomam uma perspectiva diferente, e firme nesse sentido, ele teve seu 

surgimento no contexto da Revolução Industrial (BERNARDES, 1989). Considerando a 

busca pela justiça social, direcionou suas ações de forma a buscar a melhoria das 

condições de contratação da força de trabalho na ordem socioeconômica (DELGADO, 

2009). 

Ao seu modo, o Direito do Trabalho surgiu objetivando reduzir a desigualdade 

existente entre empregador e empregado, por meio da intervenção do Estado, 

considerando as desigualdades existentes e estabelecendo medidas de distinções a favor 

do hipossuficiente, no caso, o empregado (BERNARDES, 1989). 

Destarte, tendo como campo de estudo o mundo jurídico e social, e alcançando, 

em especial, a extensão do direito trabalhista e constitucional, convém analisar o 

fenômeno da terceirização através de um olhar protetivo ao empregado, considerando a 

função do Direito aqui aplicado e da conjuntura de sua utilização.  

 

1.1.  CONCEITO  

 

Por este ângulo, convém apontar que a prática terceirização no Brasil tem sido 

largamente despendida por parte de empresas privadas e órgãos do Poder Público. O 

debate que gira em torno da temática, e que busca definir os pressupostos teóricos e as 

consequências práticas do fenômeno, é intenso e permeia, em conflito, pela extensão do 

terreno nos campos jurídico, econômico e social.  

A par disso, partindo da perspectiva de um mundo tendente à especialização em 

todas as áreas, a terceirização trabalhista é defendida por Sérgio Pinto Martins como 

modalidade de contratação que, com o intuito de gerar novos empregos e novas empresas, 

busca “desverticalizar” as relações de trabalho a fim de delegar a terceiros a execução da 

atividade em que estes se aprimoraram (MARTINS, 2018). Entende-se, ainda, que essa 

forma de intermediação de mão de obra trata-se de uma estratégia na forma de 
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administração de empresas, cujo objetivo é o de organizar e estabelecer métodos para a 

atividade empresarial (MARTINS, 2018).  

No entanto, a interpretação do fenômeno pode também ser vista por uma outra 

ótica, modo de interpretação que não colide, necessariamente, com a interpretação 

anterior. Nesse outro ângulo, a terceirização é enxergada como uns dos principais 

mecanismos de informalidade e como elemento compositivo da “nova precariedade 

salarial” no plano da contratação flexível (ALVES, 2014).  

O fenômeno, a partir desse prisma, se traduz como instrumento de ampliação da 

fragmentação do corpo produtivo, criando um cenário de jornadas mais extensas, 

intensificação do trabalho, maior rotatividade, baixos salários, insuficiência de cursos de 

treinamento, acesso limitado às instalações da empresa, revistas na entrada e saída das 

companhias, e precariedade de condições de segurança do trabalho (ANTUNES, 2015).   

Posta assim a questão, acertado é notar que de acordo com o sociólogo brasileiro 

Ricardo Antunes a terceirização tornou-se “o novo elixir da vida empresarial”, que 

atingindo os setores produtivos de serviços, sob a alegação de aumento de produtividade 

e competitividade, corroem, em igual tempo, as condições e direitos do trabalho 

(ANTUNES, 2018). Nesse mesmo sentido, estudos realizados nos últimos anos sobre a 

terceirização no Brasil revelaram a degradação do trabalho em todas as suas esferas 

 

(...) no desrespeito aos direitos trabalhistas, nas más condições de 

trabalho, nos baixos salários, na piora das condições de saúde, nos 

maiores índices de acidentes e na vulnerabilidade política dos 

trabalhadores que, dispersos e fragmentados, têm dificuldades para se 

organizar coletivamente (DRUCK, 2016, p. 16). 

 

Observa-se a partir disso, que uma vez que o fenômeno possui uma abrangência 

multidisciplinar, sendo pertinente às áreas da Administração, Direito, Economia, 

Sociologia e Ciência Política o assunto remete a diversas interpretações, havendo, por 

certo, diferentes interesses em embate, os quais provocam, explicita e implicitamente, 

concepções diferenciadas sobre o tema (CAVALCANTE, 2011).  

Nessa vereda, nossa perspectiva interpõe-se em direção à constitucionalização dos 

Direitos Trabalhistas, a partir do Princípio da Proteção ao Trabalhador, trazendo no seu 

bojo um olhar a partir da justiça social e da resistência ao fatalismo de naturalização da 
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terceirização onde a exceção (a contratação pela via da intermediação de mão-de-obra) se 

tornou a regra.  

Neste passo, trazendo o estudo do fenômeno para o campo de diligência jurídica, 

vemos que sua terminologia “terceirização” resulta de neologismo proveniente da palavra 

“terceiro”, compreendido como intermediário ou interveniente. Deste modo, 

“terceirização” não faz referência à figura de terceiro do universo jurídico comumente 

entendido como aquele que é estranho a certa relação jurídica entre duas ou mais partes 

(DELGADO, 2017).  

Longe disso, o neologismo foi construído em um cenário a parte do âmbito do 

Direito, sendo designado pela seara da administração de empresas com o intuito de 

enfatizar a descentralização empresarial de atividades para uma figura terceira ao negócio 

(DELGADO, 2017). Nesse segmento, o termo “terceirização” foi concebido em sede 

trabalhista fazendo referência ao terceiro como aquela pessoa (física ou jurídica) “a quem 

é transferido um determinado trabalho ou fase produtiva” (OLIVEIRA, 1998, p. 187).  

Partindo dessa discriminação, vê-se que a terceirização é a forma pela qual se cria 

uma dissociação da “relação econômica de trabalho da relação justrabalhista que lhe seria 

correspondente” (DELGADO, 2017, p. 502). Por essa reconcentração7 coloca-se o 

trabalhador a serviço do tomador de serviços sem que se estendam a este os laços 

justrabalhistas, que se restarão, por sua vez, acordados com a empresa terceirizante 

(DELGADO, 2017).   

O modelo de contratação de serviços pode ter como área o campo público e 

privado, podendo ser solicitado para a execução das atividades-meio e, conforme a Lei n° 

13.429/2017 e a recente decisão da maior instância do poder judiciário8, também das 

atividades-fim, sendo lícita sua aplicação em toda e qualquer atividade, seja meio ou fim. 

Não se configura, deste modo, a partir desse modelo de contratação, qualquer relação de 

                                                           
 

 

7 Terminologia empregada por Vólia Bomfim (CASSAR, Vólia Bomfim.  Direito do Trabalho: de acordo 

com a reforma trabalhista Lei 13.467/2017. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 473). 
8 O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252, declarou a 

constitucionalidade da terceirização de serviços na atividade-meio e na atividade-fim das empresas. 

Disponível em < http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4620584> Acesso em 06 de maio 

de 2019.  
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emprego entre a contratante e o empregado da contratada9. Nota-se, ainda, que o contrato 

de serviço, sob essa forma de ajuste, pode ter como período de vigência prazos 

determinados ou indeterminados, não havendo também distinções quanto a sua aplicação 

em termos de duração do contrato (MARTINS, 2018).  

Como paradigma da descentralização da atividade empresarial, a terceirização 

estabelece uma relação trilateral de contratação da força de trabalho no mercado 

capitalista, sendo uma forma de admissão distinta do clássico modelo empregatício o qual 

se funda, essencialmente, em uma relação bilateral, entre empregador e empregado 

(DELGADO, 2017).   

Como relação trilateral temos no instituto três figuras: o obreiro, que trata-se do 

prestador de serviços à empresa tomadora; a empresa terceirizante, que é responsável pelo 

contrato de trabalho deste trabalhador, “firmando com ele os vínculos jurídicos 

trabalhistas pertinentes” (DELGADO, 2017, p. 502); e a empresa tomadora de serviços, 

que embora receba os serviços do obreiro, não assume a posição clássica de empregadora 

desse trabalhador (DELGADO, 2017).  

A terceirização, portanto, é caracterizada pela “não coincidência do empregador 

real com o formal” (CASSAR, 2018, p. 474) estabelecendo, à vista desse fato, uma 

dissociação da “relação econômica de trabalho (firmada com a empresa tomadora) e 

relação jurídica empregatícia (firmada com a empresa terceirizante)” (DELGADO, 2017, 

p. 502). Essa dissolução entre a relação econômica e jurídica do contrato de trabalho, 

conforme entende o jurista Maurício Godinho Delgado, “traz graves desajustes em 

contraponto aos clássicos objetivos tutelares e redistributivos que sempre caracterizaram 

o Direito do Trabalho ao longo de sua história” (DELGADO, 2017, p. 502).  

Nesse mesmo sentido, Vólia Bomfim entende que essa forma de desverticalização 

dos serviços desenvolve-se baseada na exceção ao princípio da ajenidad, que preconiza 

que a relação de emprego se forma diretamente com o tomador dos serviços. Por essa 

interpretação a pesquisadora e professora entende que o fenômeno, por desconfigurar a 

                                                           
 

 

9 NOTÍCIAS STF. STF decide que é lícita a terceirização em todas as atividades empresariais. Disponível 

em <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=388429> Acesso em 06 de maio 

de 2019.  

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=388429
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regra da relação bilateral dos contratados, deve ser visto como exceção e aplicado de 

forma limitada (CASSAR, 2018).   

No entanto, longe de ser limitada e vista como exceção, a prática vem se 

expandindo ao longo do tempo e sendo regulada pela legislação, perdendo contornos e 

ganhando desenhos irrestritos, constituindo-se, inclusive, a partir dos anos 90, como uma 

das principais formas de flexibilização da contratação de serviços (ALVES, 2014).  

Dessa forma, em análise mais profunda e com o fundamento alicerçado no plano 

legal e na proteção dos direitos trabalhistas, vemos que a contratação de terceiro para 

prestar serviços à empresa é, como será mais esmiuçado nos capítulos seguintes, além de 

umas das principais formas de flexibilização contratual em expansão, igualmente uma das 

formas de flexibilização dos direitos trabalhistas, incentivando o trabalho parcial, 

ocasional e precário, em que muitos direitos são perdidos no processo de contratação 

(MARTINS, 2018).  

Em linhas gerais, a conceituação pura e simples da prática não permite sua inteira 

compreensão. Assim, entender como o instituto se fortaleceu e seu contexto de origem é 

a outra resposta à pergunta do que venha a ser o fenômeno, forma que possibilita, aliás, a 

partir da análise de sua gênese e percurso histórico, depreender sua definição e suas 

implicações no cenário sócio jurídico de modo mais amplo.   

Neste passo, cumpre-nos desenvolver nas próximas páginas o terreno que 

fortaleceu o nascimento do instituto, no sentido de pormenorizar a ideologia que dá 

sustentação à terceirização no mundo hoje.  

 

1.2. ORIGEM HISTÓRICA 

 

Intuitivamente, para início do estudo da origem do fenômeno, devemos nos ater 

ao contexto histórico de inserção da terceirização na seara trabalhista e na administração 

das empresas. Assim, nota-se que desenvolvimento tanto do capitalismo como do 

liberalismo tornou o campo fértil para a origem da subcontratação, tendo sua manifestação 

ainda no início do Século XIX. 

 

1.2.1.  GÊNESE DO FENÔMENO  

 

https://www.sinonimos.com.br/alicercado/
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Na França, a exemplo, no rudimento do Século XIX, nasceu o intermediário - 

tâcheron ou subcontratante. Tal surgimento, contudo, foi alvo de diversos conflitos, uma 

vez que, durante o período de 1840, uma das principais bandeiras e alvo da reivindicação 

das greves da época, a partir do movimento trabalhista francês, era a abolição do 

marchandage tendo-se esta como simples locação de força de trabalho (MAEDA, 2016). 

O termo marchandage, assim, significa uma modalidade de subcontratação em 

que alguns indivíduos posicionam-se como intermediadores de mão de obra ou sous-

entrepreneurs ouvriers, para revender o trabalho como mercadoria, visando à obtenção de 

lucro com a atividade (COUTINHO, 2017). Nesse processo, uma determinada pessoa se 

interpõe entre o tomador de serviços e o trabalhador, estabelecendo que a parte dos 

salários destes últimos ficarão com o intermediário, que não realiza nenhuma atividade 

produtiva, e somente tem seus ganhos pelo trabalho do outro indivíduo, constituindo seu 

lucro pela venda do trabalho alheio (CARELLI, 2013). 

O fato de tornar o trabalho objeto e ferramenta do comércio, junto com as demais 

constatações que aclarava as péssimas condições de trabalho dessa modalidade de 

subcontratação, projetou o movimento trabalhista francês e sua tomada de consciência ao 

encontro da extinção e posterior criminalização da atividade (COUTINHO, 2017). 

Envolta em um contra-senso, a marchandage se expandiu na França até que 

houvesse uma reação organizada dos trabalhadores, sendo formalmente extinta apenas em 

1848, com a chamada proibição da “exploitation des ouvriers par les sous entrepreneurs 

ouvriers, dits marchandeurs” pelo Decreto de 2 de março de 1848. No entanto, a sua 

forma coletiva - marchandage collectif - foi amplamente estimulada como forma de 

organização do trabalho no período, ocorrendo sua proibição apenas por meio da lei de 10 

de julho de 1911, após muitas greves e debates em torno da instituição de um trabalho 

precário a partir de sua implementação (MAEDA, 2016).  

Portanto, a realização da intermediação de mão de obra com fins lucrativos tornou-

se atividade criminosa tipificada na França nesse período, motivando o primeiro princípio 

fundamental da Constituição da Organização Internacional do Trabalho, conforme a 

Declaração de Filadélfia de 1944, que passou a rejeitar o trabalho como mercadoria 

(CARELLI, 2013). 

Entendeu à vista disso, que a garantia da dignidade da pessoa humana se restaria 

prejudicada pela mercantilização do homem, uma vez que a mercantilização coloca o ser 
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humano como mercadoria e, assim, à mercê das regras de mercado. O valor do trabalho, 

por esse ângulo, enquanto “mercadoria”, poderia oscilar em seu preço, atingindo uma 

importância aquém do nível suficiente para a manutenção da dignidade da vida humana, 

a ponto de impedir a própria sobrevivência dos trabalhadores envolvidos, hipótese 

inconcebível (CARELLI, 2013).  

Deste modo, partindo do exposto, vemos que a gênese da prática da terceirização 

enquanto uma modalidade de intermediação de mão de obra, não é recente ou inédita. No 

entanto, a forma que mais se assemelha ao modo que a prática se apresenta na produção 

hoje, data da década de 1940 (MARTINS, 2018).  

O fenômeno intensificou-se no período da II Guerra Mundial, época em que as 

empresas produtoras de armas estavam sobrecarregadas com a demanda e verificaram que 

poderiam delegar serviços à terceiros, objetivando formar contratos de serviços com o fim 

de fornecer suporte ao aumento da produção dos armamentos (MARTINS, 2018). 

Originou-se, assim, nos Estados Unidos da América, quando o país estabeleceu alianças 

industriais com países europeus para a produção dos arsenais (MARCELINO, 2011). 

O confronto cessou, mas a ideia da desverticalização evoluiu e se fortaleceu, 

principalmente por conta da expansão da reestruturação produtiva, conhecida como 

toyotismo10, o modelo japonês de produção, a partir de 1970 (CARELLI, 2013).  

O toyotismo, pretendendo-se servir como padrão ideal de organização da atividade 

econômica em substituição ao modelo anterior, o fordismo, aplicou a prática da 

terceirização como instrumento central do processo de reestruturação produtiva, 

consistente na descentralização da produção (CARELLI, 2013).   

 

1.2.2.  TERCEIRIZAÇÃO NO BRASIL 

 

No Brasil, a terceirização ao modo que conhecemos atualmente, começou a ser 

implantada com a vinda das empresas multinacionais em 1950, principalmente do setor 

                                                           
 

 

10 Podemos definir toyotismo como o momento atual do processo de reestruturação produtiva, caracterizado 

por um novo formato de racionalização do trabalho vivo. (ALVES, Giovanni. Trabalho e subjetividade: o 

espírito do toyotismo na era do capitalismo manipulatório. Boitempo Editorial, 2015, p. 34). 
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automobilístico (MARTINS, 2018), adquirindo, no entanto, dimensões peculiares no país, 

sob forma de acentuada precarização das ocupações, feito possivelmente ocasionado pela 

própria história de exploração colonial e imperialista brasileira (MARCELINO, 2011).  

Iniciando-se na década de 1950 no Brasil, chegou à Administração Pública pela 

legislação construída durante o regime militar em 1967 e sua prática no país foi difundida 

largamente em partir de 1990, ganhando expressão nos governos Collor e, especialmente, 

FHC (GIRARDI, 1999). Sua expansão a partir dessa década não foi um acontecimento 

ocasional, sendo influenciado, sobremodo, pelas exigências de modernização do Estado, 

flexibilidade, produtividade e competitividade por parte das empresas, premissas 

provenientes do ideário neoliberal que chegava ao país na época.  

 

1.3.  CONTEXTO ECONÔMICO E POLÍTICO  

 

Vemos nesse passo, que o mundo apequenou-se diante das novas inovações de 

informação e tecnologia promovidas nos últimos 20 anos. A palavra “globalização” 

tornou-se um termo da moda e está na ordem do dia, transformando-se, inclusive, em um 

lema (BAUMAN, 1999).   

Em um processo de profundas transformações tecnológicas, econômicas, sociais, 

políticas e culturais, permeadas pela globalização do sistema internacional, vemos a 

democracia liberal, sobretudo na América Latina, expandir-se na arena política, 

sustentada por um sistema de mercado neoliberal, fundamentado na esperança de 

promoção de um desenvolvimento econômico e social (SUNKEL, 2001).  

No entanto, a capacidade do sistema capitalista globalizado de fomentar o 

crescimento econômico, de tornar possível um sistema democrático e de redistribuir os 

frutos desse mesmo progresso nos países latinos, tem sido posta em dúvida. 

Principalmente quando essas ideias são colocadas em choque com a dura realidade de uma 

qualidade democracia deteriorada e de um crescimento econômico modesto nos países 

atingidos pelo modelo econômico (SUNKEL, 2001).  

Nesse passo, convém a definição dos dois pilares dessa lógica, quais sejam, a 

globalização e o neoliberalismo. Ademais, inadequado seria não fazer constar nesse 

estudo os movimentos paralelos aos fenômenos citados, tais como a reestruturação 

produtiva.   
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1.3.1. GLOBALIZAÇÃO: CONSIDERAÇÕES 

 

Dando prosseguimento, é consensual que o processo de globalização representa a 

redefinição das possibilidades e papéis sociais e das vulnerabilidades e dos riscos no 

mundo, de forma a alterar a própria natureza das relações e dos atores internacionais 

(TOMÉ, 2003). O que gera discórdia, no entanto, são os efeitos gerados a partir do 

fenômeno, conforme defendem Tomé em seu livro “O Estado e a Nova Ordem 

Internacional: entre a fragmentação e a globalização” e Zygmunt Bauman em seu livro 

“Globalização: as consequências humanas”.  

Assim, preliminarmente, oportuno é dizer que o conceito de globalização começou 

a ser empregado a partir da década de 1980, “em substituição a conceitos como 

internacionalização e transnacionalização” (PRADO, 2009, p. 1). Por seu turno, o uso 

popular do termo tornou-se uma expressão para designar uma mudança econômica, 

produzida pela dinâmica das inovações tecnológicas (PRADO, 2009), e sobretudo, 

tornou-se “uma palavra-chave para organizar o nosso pensamento sobre o funcionamento 

do mundo” (HARVEY, 2012, p. 8).  

Passando o tema para um viés econômico, globalização comporta a ideia de 

ruptura dos limites e fronteiras do capital, estabelecendo-se como um processo 

independente e crescente de “todos os mercados nacionais em vistas à constituição de um 

mercado mundial unificado” (HIRATA, 2002, p. 142). Tratam-se, assim, de “tendências 

históricas da internacionalização do capital”, que se constituem atualmente com um 

diferencial: a intensidade dos fluxos, a variedade dos produtos e o número de agentes 

econômicos implicados nesse movimento (HIRATA, 2002). O processo, considerando 

suas novas roupagens, é impulsionado, sobretudo, por políticas governamentais do 

modelo neoliberal que atingem o 

 

(...) plano da liberalização das trocas comerciais, a desregulamentação, 

a abertura dos mercados e novas lógicas de desenvolvimento das firmas 

multinacionais, tendo como corolários as privatizações, o 

desenvolvimento da subcontratação e da externalização da produção 

(HIRATA, 2002, p. 142). 
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Além de ser uma prática de internacionalização do capital, conforme trata 

Bauman, de forma mais ampla, a globalização que circundada no pensamento moderno 

inicial e clássico por conceitos tais como “civilização”, “desenvolvimento”, 

“convergência”, “consenso”, teve a universalização prometida embaralhada pelo 

enfraquecimento do Estado, ficando este apenas com seu poder de repressão, ou seja, com 

o “policiamento do território e da população” (BAUMAN, 1999, p. 62). Nessa lógica, 

conforme demonstra Bauman, a globalização é, sobremodo a extensão totalitária dos 

mercados financeiros globais, estes que impõem suas leis e preceitos a todos os aspectos 

da vida (BAUMAN, 1999).  

Segundo o mesmo autor, os Estados possuíam como função mais notória, 

anteriormente ao fenômeno do mundo global, a manutenção do “equilíbrio dinâmico”. 

Esse poder seria manifestado pelo direito, a exemplo, de impor intermitentes proibições 

de importação ou exportação e barreiras alfandegárias. Perdendo essa potencialidade, os 

Estados, em sua visão, tornaram-se, incapazes “de se manter se guiados apenas pelos 

interesses politicamente articulados da população do reino político soberano” 

(BAUMAN, 1999, p. 62).  

Nesse mesmo sentido, considerando o declínio da força estatal presente no 

contexto de globalização, Michel Cozier assinala que toda dominação consiste na busca 

de uma estratégia essencialmente semelhante a essa, verdade seja, deixar a máxima 

liberdade de manobra ao dominante e impor ao mesmo tempo as restrições mais estreitas 

possíveis à liberdade de decisão do dominado (BAUMAN, 1999), é essa, assim, a 

estratégia dos mercados e da livre iniciativa ao promover a atenuação dos poderes do 

Estado. 

O Estado que deveria ter por base “intervenções estatais mais vigorosas na direção 

dos negócios e em defesa da população face às consequências mais sinistras da anarquia 

de mercado” (BAUMAN, 1999, p. 62), por conta da lógica do mercado, progressivamente 

isentada do controle político, fica apenas com a função de polícia e repressão das pressões 

locais (BAUMAN, 1999). Não é sem razão que, partindo desse pressuposto, Bauman 

aponta que a fragmentação política está na “base” enquanto a globalização, sobretudo 

econômica, está no topo, atuando como aliadas (BAUMAN, 1999). 
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1.3.2. NEOLIBERALISMO 

 

Nesse contexto de globalização do capital, no que toca o neoliberalismo e que faz 

referência ao Brasil, sobretudo no campo legal, vemos conforme afirma Patrícia Maeda 

que embora mudanças tenham sido empreendidas pela Constituição Federal de 1988, 

sobretudo no que diz respeito à políticas públicas e direitos sociais, a ideologia neoliberal 

ganhou força no país a partir dos anos 1990 (MAEDA, 2016). Atingindo o mundo do 

trabalho, trouxe consigo propostas de modernidade e flexibilização como fundamento 

para um novo Direito do Trabalho, o que, era visível, especialmente, na ideia de desarranjo 

da proteção do trabalhador e dos sindicatos (MAEDA, 2016).   

Ademais, veio ao país como aposta necessária e inevitável para o aumento da 

produtividade e competitividade no cenário global, implementando reformas 

significativas no Direito Administrativo. Um cenário que provocou o surgimento da 

terceirização como umas das tentativas de ajuste do campo fática aos avanços da 

globalização e das iniciativas neoliberais (ZYMLER, 1998). 

Para entendermos a forma com que se sucedeu a introdução da terceirização no 

interior da Administração Pública e de modo global, cabe estabelecermos o cenário do 

surgimento do neoliberalismo. Iniciando pelo retrato do final do século XX, 

especialmente, após a II Guerra Mundial, vemos que o período foi marcado pela transição 

entre o liberalismo clássico e o neoliberalismo, uma reação teórica e política veemente 

contra o Estado intervencionista e de bem-estar que vigorava na região da Europa e da 

América do Norte (ZYMLER, 1998).  

As condições para estabelecimento desse ideário, no entanto, naquele período, não 

eram de todo favoráveis, uma vez que o capitalismo encontrava-se nos Trinta Gloriosos, 

anos de reconstrução e desenvolvimento do capitalismo do pós-guerra (MORAES, 

2001), conhecida como sua idade de ouro, entre os anos de 50 e 60, cujo o crescimento da 

economia capitalista era o mais rápido da história (ANDERSON, 1995). 

Nesse contexto, não se mostravam reais quaisquer avisos neoliberais a respeito dos 

perigos que representavam a regulação do mercado por parte do Estado. Além disso, o 

grupo formado a partir de neoliberais da época, entre eles Friedrich Hayek, patrono da 

causa e autor do texto “O Caminho da Servidão”, manifesto inaugural e documento de 
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referência do movimento neoliberal em 1944 (MORAES, 2001), desafiava o consenso do 

momento, argumentando que a desigualdade era um valor positivo (ANDERSON, 1995).  

No entanto, em 1973, mudando o cenário do período, ocorreu a grande crise do 

modelo econômico do pós-guerra, fazendo com que o capitalismo e seu crescimento 

adentrassem “numa longa e profunda recessão, combinando, pela primeira vez, baixas 

taxas de crescimento com altas taxas de inflação” (ANDERSON, 1995, p. 2).   

Em 1974, registrou-se pela primeira vez a estagflação, um combinado de inflação 

alta e estagnação que afetavam o conjunto dos países capitalistas desenvolvidos. 

Conjuntamente à esse contexto crescia o mercado financeiro que “desafiava as 

regulamentações nacionais: comércio de ações, de títulos públicos, de divisas, as formas 

de riqueza intangível e líquida do capitalismo de papel” (MORAES, 2001, p. 16).  

Considerando o momento histórico, Hayek, em conjunto com o grupo neoliberal 

da época, defendia que a razão da crise estava localizada, principalmente, no poder 

excessivo dos sindicatos e, de forma ampla, no movimento operário, “que havia corroído 

as bases de acumulação capitalista com suas pressões reivindicativas sobre os salários e 

com sua pressão parasitária para que o Estado aumentasse cada vez mais os gastos sociais” 

(ANDERSON, 1995, p. 2).  

Enquanto no liberalismo clássico se procurava exercer uma força contrária ao 

Estado mercantilista e as corporações, no pensamento neoliberal procuraram direcionar 

as ações de combate ao conjunto institucional composto pelo ideário keynesiano11.  

O conjunto institucional identificado como inimigo do movimento neoliberal 

também abrigava as modernas corporações - os sindicatos e centrais sindicais (MORAES, 

2001), uma vez que além de 

 

(...) sabotar as bases da acumulação privada por meio de reivindicações 

salariais, os sindicatos teriam empurrado o Estado a um crescimento 

parasitário, impondo despesas sociais e investimentos que não tinham 

perspectiva de retorno (MORAES, 2001, p. 13). 

                                                           
 

 

11 O ideário keynesiano preconiza a ideia de manejo da economia a partir de uma intervenção do Estado, 

mediando as grandezas macroeconômicas sobre as quais era possível acumular conhecimento e controle 

prático. O movimento tentava a conciliação do capitalismo com um forte setor público, com negociações 

sindicais, políticas de renda e seguridade social. 
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Nesse cenário, o neoliberalismo ganhou espaço e a partir dos anos 70 houve um 

acolhimento, com empatia, das práticas neoliberais e do pensamento político-econômico 

relacionado. A datar desse período o pensamento neoliberal se estendeu partindo de um 

conjunto de medidas tendentes à desregulamentação, à privatização e a retirada do Estado 

de muitas áreas do bem-estar social (HARVEY, 2008).  

No entanto, por outro lado, a forma entendida como remédio para a crise 

econômica estaria na manutenção de um Estado forte, com capacidade de romper o poder 

dos sindicatos e no controle do dinheiro, poupando gastos de cunho social e esforços nas 

intervenções econômicas (ANDERSON, 1995).  

Para os países latino-americanos, a salvação, considerando como a enfermidade o 

modelo de governo gerado pelas ideologias nacionalistas, desenvolvimentistas e pelo 

populismo, estaria na “forte ação governamental contra os sindicatos e prioridade para 

uma política anti-inflacionária monetarista, produzindo reformas orientadas para e pelo 

mercado” (ANDERSON, 1995, p. 3). 

Neste seguimento, a estabilidade monetária deveria ser o objetivo dos governos, e 

para isso, dever-se-ia buscar uma disciplina orçamentária, “com a contenção dos gastos 

com bem-estar, e a restauração da taxa "natural" de desemprego, ou seja, a criação de um 

exército de reserva de trabalho para quebrar os sindicatos” (ANDERSON, 1995, p. 3). 

Assim, a ideia do movimento direcionava-se ao estabelecimento de ações por parte 

do Estado com o objetivo de reduzir os gastos sociais e restaurar o chamado “desemprego 

natural” (GENNARI, 2002, p. 32), e por consequência, diminuir a participação do fundo 

público na reprodução da força de trabalho e transferindo o máximo para a reprodução 

ampliada do capital, “de modo a quebrar o poder de barganha dos sindicatos e impingir o 

aumento da exploração da força de trabalho” (GENNARI, 2002, p. 32), tendo como 

resultado “o aumento do exército industrial de reserva” (GENNARI, 2002, p. 32). 

Nesta conjuntura, objetivando incentivar os agentes econômicos, as reformas 

fiscais seriam imprescindíveis, principalmente por meio de políticas visando “reduções de 

impostos sobre os rendimentos mais altos e sobre as rendas” (ANDERSON, 1995, p. 3), 

fazendo com que uma nova e saudável desigualdade impulsionasse as economias 

avançadas (ANDERSON, 1995).  
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Nesse passo, é possível observar que definir a política neoliberal perpassa por uma 

análise complexa, considerando que o termo abrange diversas vertentes e comporta vários 

significados, podendo ser considerado tanto uma corrente de pensamento e uma ideologia, 

como um movimento intelectual. 

Essa tendência é, conforme enfatiza David Harvey, sobretudo, uma teoria das 

práticas político-econômicas que defendem que o bem-estar humano pode ser, de fato, 

promovido “liberando-se as liberdades e capacidades empreendedoras individuais no 

âmbito de uma estrutura institucional caracterizada por sólidos direitos a propriedade 

privada, livres mercados e livre comércio” (HARVEY, 2008, p. 2). 

Entende-se, ainda, o neoliberalismo não apenas como um projeto econômico, de 

estímulo puramente ao livre mercado e comércio, mas sim, como um projeto político, que 

se desenvolve não a partir do “desmantelamento do Estado, mas a sua reengenharia” 

(WACQUANT, 2012, p. 510), conforme apresenta Wacquant. De acordo com o 

pesquisador, ainda, o movimento trata-se de um projeto político, especialmente, porque 

 

(...) mercados em toda parte são e sempre foram criações políticas: eles 

são sistemas de trocas baseados no preço, com regras que devem ser 

estabelecidas e arbitradas por autoridades políticas rigorosas e apoiadas 

em mecanismos legais e administrativos amplos, os quais, na era 

moderna, equivalem a instituições estatais (Polanyi [1957] 1971; 

Fligstein, 1996; Macmillan, 2003) (WACQUANT, 2012, p. 510).  
 

De suas maneiras, a contar dos anos 70, o movimento neoliberal, até então em 

latência, rompeu-se, conquistando governos de importantes países como Margaret 

Thatcher, na Inglaterra (1979), Reagan, nos EUA (1980) e Helmut Kohl, na Alemanha 

(1982).  A partir dos anos 80, considerando também as marcas da globalização, e ao seu 

modo, o neoliberalismo chegou aos países latino-americanos como condição para a 

renegociação de suas dívidas desenfreadas, encontrando desde 1989 o Brasil, de Collor a 

Cardoso (MORAES, 2001, p. 17).  

A partir de Collor é que se produziria a adesão do Brasil aos postulados neoliberais 

recém-consolidados no Consenso de Washington (BATISTA, 1994), encontro realizado 

em novembro de 1989 na capital dos Estados Unidos, onde se discutiu e se atingiu a forma 

mais acabada da expressão e sistematização do movimento neoliberal. As principais 

diretrizes de política econômica que emergiram desse evento abrangiam as seguintes 

áreas:  
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1) disciplina fiscal; 2) priorização dos gastos públicos; 3) reforma 

tributária; 4) liberalização financeira; 5) regime cambial; 6) 

liberalização comercial; 7) investimento direto estrangeiro; 8) 

privatização; 9) desregulação; 10) propriedade intelectual (GENNARI, 

2002, p. 32). 
 

O pensamento neoliberal suportou o impeachment do ex-presidente e continuou a 

contar com forte apoio externo, avançando no intuito de “influir fortemente no cenário 

político, havendo conquistado o favor da grande imprensa e margem de aceitação 

considerável no âmbito do Congresso” (GENNARI, 2002, p. 32). 

 

1.3.3. REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA GLOBAL  

 

Paralelo ao movimento, outra força se canalizava em direção a construção de 

modos de trabalho sustentados na lógica da volatilidade. Desde a crise estrutural do 

capital, em meados da década de 1970, ocorre, com destaque para EUA, Europa Ocidental 

e Japão, “um processo de reestruturação capitalista que atinge as mais diversas instâncias 

do ser social” (ALVES, 2007, p. 155).  

Deste processo sócio histórico irrompe um novo complexo de reestruturação 

produtiva, a partir da crise do padrão de acumulação fordistas-tayloristas, que, em linhas 

gerais, trata-se das “principais ideologias orgânicas da produção capitalista no século 

XX”, sendo considerado modelos produtivos do processo de racionalização do trabalho 

(ALVES, 2007). 

O fordismo, enquanto modelo de organização do trabalho preconizado por Henry 

Ford, ficou caracterizado na indústria automobilística. Entre suas principais 

características, destaca-se o trabalho mecanizado via esteira de montagem.  A produção 

de carros em série tornou-se, logo, customizada pela padronização da produção que, ao 

lado dos métodos desenvolvidos por Taylor12, pôde atingir o consumo de massa 

                                                           
 

 

12 Frederick Winslow Taylor foi um engenheiro mecânico estadunidense, que no século XX criou um 

modelo de administração, o taylorismo. 
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(BATISTA, 2008). O binômio fordismo e taylorismo construiu-se, pois, como um novo 

sistema produtivo e de processo do trabalho.  

As técnicas de administração científica tayloristas visavam, de modo mais 

incisivo, a exploração do trabalho em seu limite máximo, partindo de um estudo 

minucioso do tempo e movimentos, separando a produção entre os momentos de 

planejamento e execução do trabalho, evitando, sobretudo, o desperdício (BATISTA, 

2008). Objetivava-se a eliminação de todo desperdício de esforço humano, a adaptação 

dos operários à própria tarefa executada, o treinamento dos mesmos e a maior 

especialização para as atividades propostas, separando as tarefas e responsabilidades entre 

a direção e o operário, executor (TAYLOR, 1995). 

Desse modo, de acordo com Dias, o taylorismo foi o instrumento da criação de 

uma disciplina operária através da perda da própria subjetividade da classe, onde os 

trabalhadores ao eximirem-se do controle que possuíam sobre a produção, começavam “a 

executar o trabalho a partir da objetividade do capital, centrada na reconstrução das 

lógicas operativas” (DIAS, 1998, p. 47). Basta ver que as atividades relacionadas à 

execução careciam, assim, da separação daquelas consideradas diretivas, sendo os 

serviços classificados e cronometrados, isentos de seu aspecto subjetivo (DIAS, 1998).  

Aflorou-se, no entanto, em fins de 1960, a crise do padrão de acumulação fordista 

taylorista, principalmente, em decorrência de mudanças no mercado consumidor, queda 

nas taxas de crescimento e, sobremodo, em razão do conflito entre o capital e o trabalho 

(CUNHA, 2016). As forças sociais do trabalho, à época, questionavam, sobretudo, os 

pilares da sociedade do capital e seus mecanismos de controle social (CUNHA, 2016).  

O capital provocou a partir disso, diversas alterações no processo produtivo, 

destacando-se, entre as transformações, um novo modo de produção, a saber, o modelo 

toyotismo ou japonês de acumulação, que, de acordo com Antunes, objetivava recuperar 

o ciclo produtivo e repor o projeto de hegemonia para além da dimensão econômica 

(ANTUNES, 2018).  

A partir do modelo toyotismo e apoiado em uma proposta de “empresa flexível”, 

a produção tornou-se vinculada a demanda e construiu-se com suporte um processo de 

produção versátil, contando com um trabalhador multifacetado, designado à uma 

multivariedade de funções, logo, rompendo-se com a lógica da divisão do trabalho e 

individualização da tarefa ávida até então (ANTUNES, 2018).  
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Isto posto, tendo como princípio o just-in-time, caracterizado pela produção em 

menor tempo possível, de acordo com Giovanni Alves, o modelo de produção japonês 

atualmente está presente na maioria das indústrias e evidencia, por conseguinte, um dos 

elementos que o integram: a produção fluida (ALVES, 2007).  

Antunes ainda explica, adentrando mais afundo nos principais aspectos do modelo 

japonês,  que a referida forma de produção provoca a adoção de elementos organizacionais 

que, para além da técnica just-in-time, desenvolve-se a partir do sistema de kanban, onde 

senhas de comando de reposição e de estoque são disponibilizadas para maior otimização 

e controle dos serviços (ANTUNES, 2018).  

Feita essas considerações, a terceirização, ao seu modo, surge alicerçada nesse 

ínterim, fundamentada na globalização, no movimento neoliberal e a partir desse 

complexo produtivo, em que o trabalho é posto em uma estrutura horizontal como 

estratégia patronal (ANTUNES, 2018).   

 

1.3.4. FLEXIBILIZAÇÃO E PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

Entre as reivindicações que se consolidaram na década de 1990, principalmente 

nesses países atingidos pela ofensiva neoliberal e inseridos em uma época do lema de um 

mundo global, se encontra a ideia de que, para um crescimento econômico, as nações 

deveriam buscar a flexibilidade no mercado de trabalho, uma vez que “a menos que os 

mercados de trabalho se flexibilizassem, os custos trabalhistas aumentariam e as 

corporações transfeririam a produção e o investimento para locais onde os custos fossem 

mais baixos” (STANDING, 2013, p. 22). Essa flexibilidade tinha diversas dimensões 

como  

 

(...) flexibilidade salarial significava acelerar ajustes a mudanças na 

demanda, especialmente para baixo; flexibilidade de vínculo 

empregatício significava habilidade fácil e sem custos das empresas 

para alterarem os níveis de emprego, especialmente para baixo, 

implicando uma redução na segurança e na proteção do empregos; 

flexibilidade do emprego significava ser capaz de mover continuamente 

funcionários dentro da empresa e modificar as estruturas de trabalho 

com oposição ou custo mínimos; flexibilidade de habilidade significava 

ser capaz de ajustar facilmente as competências dos trabalhadores 

(STANDING, 2013, p. 23). 
 



32 
 

 
 

 

Na medida em que a ação por parte dos governos e do meio corporativo 

intensificava-se em direção a uma relação mais flexível no campo do mundo do trabalho, 

o número de pessoas em regimes de trabalho inseguros aumentava (STANDING, 2013). 

As desigualdades intensificavam-se na proporção que o trabalho em laço versátil se 

propagava, projetando um número de milhões de pessoas em economias de mercado 

abastadas ou emergentes, fazendo parte do precariado, a saber, “um novo fenômeno, ainda 

que tivesse nuances do passado” (STANDING, 2013, p, 23).  

Conforme demonstra Guy Standing, essa nova aparência do precariado não tinha 

contornos nem de “classe trabalhadora”, e nem de “proletariado”, formando uma nova 

forma de entender o trabalho, uma vez que os termos “classe do trabalhadora” e 

“proletariado”  

 

(...) sugerem uma sociedade composta, em sua maioria, de trabalhadores 

de longo prazo, em empregos estáveis de horas fixas, com rotas de 

promoção estabelecidas, sujeitos a acordos de sindicalização e coletivos, 

com cargos que seus pais e mães teriam entendido, defrontando-se com 

empregadores locais com cujos nomes e características eles estavam 

familiarizados. Muitos que passaram a fazer parte do precariado não 

conheceriam seu empregador ou saberiam quantos companheiros 

empregados tinham ou provavelmente teriam no futuro. Eles também 

não eram a “classe média”, uma vez que não tinham um salário estável 

ou previsível ou o status e os benefícios que as pessoas da classe média 

deveriam possuir (STANDING, 2013, p, 23). 

 

De modo diverso, o precariado, ao seu modo, envolve várias formações sociais, 

podendo ser considerado a forma intermediária de proletarização ou, o seu contrário, uma 

forma de desproletarização, sendo um grupo de pessoas despojadas de garantias 

trabalhistas, submetidas a rendimentos incertos e carentes de uma identidade relacionada 

ao trabalho (BRAGA, 2017). Oportuno ainda é registrar que, na visão de Guy Standing, 

o status de mão de obra temporária compreende um aspecto elementar do precariado, bem 

como a falta de uma identidade segura baseada no trabalho (STANDING, 2013).  

Nesse contexto, o trabalho terceirizado vem sob uma das sombras do ‘precariado’, 

sendo “um grupo de pessoas despojadas de garantias trabalhistas, submetidas a 

rendimentos incertos e carentes de uma identidade coletiva enraizada no mundo do 

trabalho” (BRAGA, 2015, p. 23). 
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2. NORMATIVIDADE JURÍDICA  

 

Em todo o processo apresentado, observam-se mudanças estruturais na economia, 

no papel do Estado, na estratégia de desenvolvimento e na política, sempre sob a 

hegemonia de uma ideologia liberal, que, ao seu turno, impôs várias transformações com 

a “finalidade de ajustar o sistema de relações de trabalho à nova realidade” (KREIN, 

2001, p. 13). 

Isso posto, estabelecida a compreensão do conceito da prática de terceirização do 

trabalho, sua gênese e contexto histórico, convém analisar e discorrer sobre a evolução 

histórica, na seara trabalhista, das bases normativas do instituto da terceirização de 

serviços, fazendo antes disso, considerações a respeito da consolidação das normas 

trabalhistas no passado recente.   

 

 

2.1. ADAPTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO AO DISCURSO DA FLEXIBILIZAÇÃO 

DAS RELAÇÕES DE TRABALHO 

 

Devemos considerar que vivemos, como define António Casimiro Ferreira, em 

uma sociedade da austeridade. Essa sociedade de austeridade é caracterizada, sobremodo, 

pela “contenção das despesas do Estado, privatização do setor público, aumento dos 

impostos, diminuição dos salários e liberalização do direito do trabalho” (FERREIRA, 

2012, p. 13).  

Partindo dessa conjuntura, de acordo com Ferreira, o direito do trabalho tem se 

tornado um direito de exceção, basta ver, segundo o autor, as novas formas encontradas 

de flexibilidade do mercado laboral.   

Assim, nesse passo, cabe dizer que conforme Arion Sayão Romita, a flexibilidade 

que incide no mundo e no Brasil atua como instrumento da nova política social patronal, 

que vem investida como o método para enfrentamento da crise financeira e é dependente 

de uma melhor produtividade no trabalho (ROMITA, 2000, p. 89).  

Trata-se, portanto, de uma flexibilidade que cobre um vasto campo, sendo a 

flexibilidade das relações de trabalho, implicando na eliminação da rigidez jurídica, e a 
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flexibilização na utilização da força de trabalho, repercutindo em uma jornada de emprego 

flexível (ROMITA, 2000).  

Partindo dessa visão, observa-se que a nova lógica patronal e de produção 

encontrou na terceirização uma forma de flexibilização, um novo jeito de exploração do 

trabalho, “que além de se adequar ao discurso da modernidade, ampliava as formas de 

trabalho precário” (OLIVEIRA, 2013, p. 190). 

O sentido da flexibilização ultrapassa a redução salarial, do aumento da jornada 

de trabalho e das contribuições sociais, promovendo de modo inequívoco uma “adaptação 

da legislação ao discurso econômico dominante” (OLIVEIRA, 2013, p. 190).  

Nessa esteira, o que se verifica, contudo, é que o processo de flexibilidade não é 

inédito no mundo, e muito menos, no Brasil. Inclusive, segundo aponta Krein, em nosso 

país, a regulação social do mercado de trabalho e fortalecimento do processo de 

negociação coletiva começou de forma tardia em relação aos países centrais e não se 

consolidou completamente (KREIN, 2001).  

O que se sabe é que o Brasil foi marcado pela peculiaridade em relação aos países 

centrais pelo fato de que, mesmo sem a consolidação da regulação social das relações de 

trabalho, aqui, firmou-se um sistema de caráter ambíguo, a saber,  

 

(...) apesar de apresentar uma extensa legislação, as empresas sempre 

tiveram liberdade para fazer os seus ajustes aos diferentes momentos do 

processo de industrialização brasileira e às diversas conjunturas 

econômicas (KREIN, 2001, p. 14). 

 

Muito embora assegurado por uma volumosa e rígida legislação trabalhista se 

comparada à legislação de outros os países industrializados do mundo, haja vista que 

encontramos no nosso ordenamento 922 (novecentos e vinte e dois) artigos, subsistem no 

Brasil, nas palavras de Lazzareschi, o trabalho escravo, o trabalho infantil e a 

remuneração inferior ao salário mínimo (LAZZARESCHI, 2015).  

Seguindo essa mesma linha, em que a regulamentação não significa, 

necessariamente, a efetiva proteção ao trabalhador, recentemente, o legislador 

estabeleceu novos contornos à terceirização trabalhista, dando amplas dimensões ao 

instituto a partir das Leis n° 13.429/2017 e n° 13.467/2017.  

 

2.2. EVOLUÇÃO LEGISLATIVA DO INSTITUTO NO BRASIL  
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Desse processo, o que se observa é que a terceirização vinha sendo utilizada pelo 

Brasil sendo delimitada principalmente pela jurisprudência até então consolidada, em que 

a partir do caso concreto se definia os casos lícitos e ilícitos advindos da modalidade de 

contratação. Não por outro motivo, em razão da necessidade de uniformização do 

entendimento jurisprudencial, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) editou a Súmula 

331, que permitia a terceirização apenas para as consideradas atividades-meio das 

empresas.  

Assim, com o advento da Lei nº 13.429/2017, a terceirização foi, de fato, 

regulamentada, desconsiderando, contudo, o entendimento da jurisprudência existente até 

a época.  

 

2.2.1. PERCURSO LEGISLATIVO 

 

Nesse passo, importa dizer que no Brasil a Consolidação das Leis do Trabalho, 

estabelecida pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, de acordo com Maurício 

Godinho Delgado, já trazia a terceirização em seu artigo 455, prevendo a possibilidade do 

emprego da força de trabalho de terceiros por meio do instituto da “subempreitada” 

(DELGADO, 2002, p. 418). 

Em mesmo sentido, vemos que em 1964 o artigo 17 da Lei nº 4.594/64, conquanto, 

já se entendia que a seguradora não poderia fazer a venda do seguro diretamente ao 

segurado, tendo que ser feita por corretor autônomo ou corretora. As empresas de limpeza 

e conservação também são consideradas as primeiras modalidades de serviços atingidas 

pela prática, existindo desde, aproximadamente, 1967 (MARTINS, 2018). 

Os Decretos-Lei nº 1.212 e 1.216, de 1966 permitiram aos bancos dispor de 

serviços de segurança prestados por empresas particulares. Nesse mesmo sentido, o 

Decreto nº 62.756 de 1968 

 

(...) estabeleceu regras para o fundamento das agências de colocação  ou 

intermediação de mão de obra, revelando que a partir do referido 

momento havia ilicitude na contratação de funcionário por meio das 

mencionadas agências, atividade rotineira na prática (MARTINS, 2018, 

p. 22). 
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O Decreto-Lei nº 1034 de 1969 tratava de medidas de segurança para instituições 

bancárias, caixa econômicas e cooperativas de crédito, tendo o conteúdo que já insinuava 

a possibilidade de contratação de terceiros para prestação de serviços de vigilância 

ostensiva. No entanto, revogando o instituto legal, Decreto-Lei nº 1034 de 1969, foi 

instituída a Lei nº 7102 em 1983, regulamentada pelo Decreto nº 89.056/1983, que tratava 

da segurança nos estabelecimentos financeiros e permitindo a exploração dos serviços de 

vigilância e de transporte de valores (MARTINS, 2018).  

A despeito dos demais institutos legais, o Projeto de Lei nº 1.347 de 1973, que deu 

origem ao dispositivo que tratou da prática de terceirização, embora não com um nome 

próprio, teve como justificativa de sua instituição o fato de parcelas dos trabalhadores 

serem formados por um contingente de indivíduos que não pretendiam ou não podiam ser 

candidatos à um emprego regular (MARTINS, 2018). Conforme a letra do próprio Projeto-

Lei 

 

Esse contingente de trabalhadores é representado, por exemplo, por 

estudantes que não dispõem de tempo integral para um emprego regular; 

por donas de casa que, apenas em certas horas, ou dias da semana, 

podem se dedicar a um trabalho para o qual tenham interesse e 

qualificação, sem prejuízo para os seus encargos domésticos; para os 

jovens em idade do serviço, que encontram dificuldades de emprego 

justamente pela iminência da Convocação; para os trabalhadores com 

mais de 35 anos, ou já aposentados mas ainda válidos e que, ou não 

encontram emprego permanente, ou não o querem num regime regular 

e rotineiro. Serve, também. àqueles trabalhadores que ainda não se 

decidiram por uma profissão definitiva e que, pela oportunidade de 

livre-escolha entre várias atividades, podem se interessar por uma delas 

e, afinal, consolidar um emprego permanente. E, por outro aspecto, não 

deixa de atender àqueles que, apesar de já empregados, desejam, com 

um trabalho suplementar, aumentar seus rendimentos (BRASIL, 1973).   
 

Assim, o referido Projeto-Lei, deixando as roupagens de plano, transformou-se na 

Lei nº 6.019 de 1974 regulando a prática do trabalho temporário, de modo a tratar, mesmo 

que de forma indireta, também do fenômeno da terceirização.   

De acordo com o texto legal do diploma, a justificativa para a contratação de 

pessoa jurídica prestadora de serviço pela empresa tomadora restaria presente no 

atendimento “à necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou 

a acréscimo extraordinário de serviços” (artigo 2º, Lei nº 6.019 de 1974) pelo prazo 

máximo de três meses, salvo autorização do, na época, Ministério do Trabalho e 

Previdência Social (artigo 10, Lei nº 6.019 de 1974). 
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Nesse ponto, conforme aponta Sérgio Pinto Martins a respeito do tema, a 

construção da referida lei foi inspirada pela Lei Francesa nº 72-1 de 1974, que tratava 

também do trabalho temporário, estabelecendo que o empreiteiro ou empresário, pessoa 

jurídica ou física, poderia colocar provisoriamente à disposição dos tomadores de mão de 

obra, ou clientes, as pessoas assalariadas (MARTINS, 2018).  

Enquanto a Lei nº 6.019/1974 referiu-se a serviços temporários de qualquer 

natureza, a Lei nº 7.102/1983 foi editada na direção de expandir a prática da terceirização 

e alcançar os serviços permanentes de segurança (CAMPOS, 2015). 

Como os limites da terceirização não encontravam-se bem desenhados na 

legislação, na metade da década de 1980, objetivando a uniformização dos entendimentos 

sobre o instituto firmados até então e firme no sentido de sua regulamentação, o Tribunal 

Superior do Trabalho, em sede jurisprudencial, editou a Súmula n° 256 no ano em 1986, 

sedimentando entendimento no sentido de restringir-se a possibilidade de terceirização 

aos casos expressamente previstos na Leis nº 6.019/1974 e nº 7.012/1983 (MARTINS, 

2018). 

O enunciado preconizava que nos casos de trabalho temporário e de serviço de 

vigilância, previstos nas Leis nº 6.019, de 03.01.1974, e 7.102, de 20.06.1983, seria ilegal 

a contratação de trabalhadores por empresa interposta, de forma a tornar o vínculo 

empregatício estabelecido diretamente com o tomador de serviços.  

Passados alguns anos, o mesmo tribunal, na década de 1990,  publicou em 1993 a 

Súmula n° 331 do TST, cujo conteúdo trazia consigo um ideário menos restrito da prática, 

tornando a terceirização proibida, exceto nos casos definidos pelas Leis n° 6.019/1974 e 

7.102/1983 e 8.863/19946, que envolvia os serviços de limpeza e conservação, serviços 

especializados de caráter instrumental, realizados sem pessoalidade e subordinação e de 

serviços instrumentais adquiridos por instituições governamentais (MARTINS, 2018).  

A despeito do entendimento jurisprudencial que vigorava a época, em 2017, a Lei 

nº 13.429 alterou a Lei nº 6.019/74 que até então regulava o fenômeno, dando à 

terceirização um diploma legal no Brasil, ainda que inserido dentro do contexto da lei que 

regula o trabalho temporário (MARTINS, 2018).   
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2.2.2. SÚMULA N° 331 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO 

TRABALHO 

 

Convém dizer que a Súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho, conforme 

aborda Homero Silva, teve como objetivo solucionar a omissão do legislador a partir da 

interpretação cumulada do art. 455 da CLT com a Lei n. 6.019/1974 (SILVA, 2017).   

Inicialmente o TST havia coibido a prática a partir do Enunciado n ° 256, para 

mais tarde legitimá-la pela Súmula citada, restringindo, contudo, sua aplicação às 

atividades meio, consideradas não essenciais ao empreendimento (BIAVASCHI, 2011).  

Assim, conforme aponta o Homero Silva, após décadas de anomia, o regime 

passou a ser “alicerçado apenas sobre uma súmula de jurisprudência trabalhista (Súmula 

331 do TST)”, de modo a utilizar-se da analogia para encontrar a solução dos casos em 

que se aplicava o regime de terceirização (SILVA, 2017).  

 

2.2.3. LEI DA TERCEIRIZAÇÃO  

 

Quando ainda aplicável o entendimento jurisprudencial, o PL 4.208/98 foi 

retomado e aprovado em 22 de março de 2017. Após os procedimentos legislativos 

próprios, foi transformado na Lei n.º 13.429/2017, com 231 votos a favor, 188 contra e 8 

abstenções, tendo a sanção presidencial em 31 de março de 2017. 

Desse modo, muito embora tenha sido em 1998 a formação do projeto de lei no 

intuito de regular a terceirização de serviços, apenas de 2015 a 2017 resolveu-se regular 

a atividade a partir de diversos diplomas legais (ASSIS, 2018). 

A Lei n. 13.429, portanto, editada em março de 2017, alterou a Lei n. 6019/1974, 

modificando algumas regras que normatizavam, até então, o trabalho temporário, e 

“acrescentando outros, a pretexto de, finalmente, regulamentar o instituto da 

terceirização” (VASCONCELLOS, 2017, p. 69). 

Agora, nomeada pela referida lei de “prestação de serviços a terceiros”, o instituto 

da terceirização de serviços desenhada por uma a série de conceitos vagos, dependentes 

de esforço hermenêutico para seu completo entendimento, a nova regulamentação 

promoveu mudanças em um feixe principal de cinco artigos, entre eles os artigos 4-A, 4-
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C, 5-A, 5-C e 5-D, todos inseridos no corpo da Lei 6019/1974 (VASCONCELLOS, 

2017). 

No art. 4o-A da lei citada, passou-se a considerar a terceirização como a 

transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, e até 

mesmo de sua atividade principal, à pessoa jurídica de direito privado prestadora de 

serviços.  

Nesse contexto, a empresa prestadora de serviços contrata, remunera e dirige o 

trabalho feito por seus funcionários ou, sendo uma hipótese de quarteirização, pode 

também subcontratar outras empresas para realização desses serviços.  

Além disso, no § 2° do art. 4o-A da referida norma, é clara a informação que não 

se considerará qualquer vínculo empregatício entre os trabalhadores e a empresa 

contratante.  

Assim, a recente legislação inaugurada pela Lei 13.467/2017, além de outros 

pontos, estabeleceu expressamente que os serviços prestados por terceiros poderiam se 

direcionar a quaisquer das atividades da empresa tomadora, inclusive sua atividade 

principal.  

Com essas medidas, atualmente, entende-se que a partir de 2017, a terceirização 

passou a ser irrestrita, no que tange a natureza da atividade, podendo se valer para diversos 

tipos de atuações empresariais (VERONESE, 2019). 

 

2.2.4. REFORMA TRABALHISTA  

 

Ainda no período de estudos da Lei 13.429, em seguida, alguns dispositivos pela 

referida lei apresentados foram reformados em um período de três meses pela Lei n° 

13.467/2017, conforme explica Homero Batista (SILVA, 2017). 

A regulamentação legal da terceirização constituiu um dos elementos centrais da 

Reforma Trabalhista, ocorrida em 2017, uma vez que as novas conjunturas delineadas 

pela recente realidade legislativa propuseram uma justificativa para a sua 

regulamentação.  

A Lei n° 13.467/2017 alterou 201 (duzentos e um) pontos da Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT) e imersa em um novo contexto social e político, avançando em uma 

conjuntura de crise econômica e política, a Reforma trabalhista veio ratificar a 
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regulamentação sobre o instituto, reiterando os posicionamentos adotados pela Lei n.º 

13.429 publicada em 31 de março de 2017.  

Com o intuito de legalizar o que já era praticado no mercado de trabalho e de forma 

a possibilitar novas formas de conduzir a força de trabalho, a Reforma buscou harmonizar 

“padrão de regulação do trabalho de acordo com as características do capitalismo 

contemporâneo” (KREIN, 2018, p. 78). 

 Privilegiou-se com a Reforma a autorregulação do mercado submetendo o 

trabalhador a condições de trabalho mais inseguras ao mesmo passo que ampliava a 

liberdade do empregador. Nesse contexto, o empregador passou a dispor de maior 

autonomia determinar as formas de contratação, a mão de obra e a remuneração do 

trabalho (KREIN, 2018).  

Além disso, conforme aponta Homero Batista, ampliar a terceirização passou a ser 

desejo latente, “embora os resultados de proliferação de postos de trabalho não tenham 

crescido na mesma voracidade” (SILVA, 2017, p. 133). 

Cancelando o entendimento jurisprudencial estabelecido pela Súmula 331 do TST, ao 

mesmo passo que validava a Lei da Terceirização, a Reforma Trabalhista entendeu por 

legal a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, 

inclusive, as atividades principais. Nesse contexto, a terceirização irrestrita vem inserida 

no contexto de que a empresa própria empresa passa a não “empreender seu próprio 

objeto social, delegando-o integralmente a terceiros” (SILVA, 2017, p. 133), conforme 

desenha Batista.  

Em que pese todos os outros pontos de modificação do instituto, a expressa 

autorização legal quanto à terceirização da atividade-fim como a própria atividade 

provoca a necessidade de ponderar o dispositivo legal, pondo-o em choque com o texto 

constitucional e os limites de sua aplicação no contexto dos serviços públicos.   

 

2.3. ESPECIFICIDADE DA TERCEIRIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA  

 

Nascendo, na prática, no setor privado, a terceirização foi propagandeada no setor 

público iniciando-se, em primeiro momento, na legislação. Oportuno, cabe-se dizer, 
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inclusive, que foi no âmbito do setor público que a legislação alusiva à contratação do 

trabalho terceirizado ganhou formas mais delimitadas.  

 

2.3.1. REGULAMENTAÇÃO 

 

Isso posto, a prática foi disciplinada no período da ditadura militar, alcançando o 

modelo de contrato de trabalho firmado entre empregado e empregador, pelo Decreto-Lei 

n. 200/1967, que versava sobre a organização administrativa da União, editado pelo, 

naquele tempo, presidente da República Humberto Castello Branco. O Decreto-Lei ao 

estabelecer diretrizes para a Reforma Administrativa principiou a noção de 

descentralização na Administração Pública, institucionalizando a triangulação entre 

tomadora de serviços e trabalhador, com a intermediação de empresa interposta e 

distanciando, consequentemente, o trabalhador daquele para quem o serviço é prestado, 

no caso, o Estado (MAEDA, 2016).   

O Decreto-Lei n. 200/1967, conforme seu art. 10, §7º, determina que a União 

poderá contratar os serviços de empresas da iniciativa privada para “a realização material 

de tarefas executivas”, contando para isto, com a existência de contrato e que iniciativa 

privada seja “suficientemente desenvolvida e capacitada a desempenhar os encargos de 

execução” (BRASIL, 1967).  

A posterior promulgação da Lei n. 5.645/1970 preencheu a lacuna existente na 

definição das chamadas “tarefas executivas” mencionadas no art. 3º, parágrafo único, do 

referido Decreto-Lei, estipulando que seria, de preferência, objeto de execução indireta, 

mediante contrato, as atividades referentes ao transporte, conservação, custódia, operação 

de elevadores, limpezas e outras assemelhadas. Observa-se a seguir o teor do dispositivo:  

 

Artigo 3° […] Parágrafo único. As atividades relacionadas com 

transporte, conservação, custódia, operação de elevadores, limpeza e 

outras assemelhadas serão, de preferência, objeto de execução indireta, 

mediante contrato, de acordo com o artigo 10, § 7º, do Decreto-lei 

número 200, de 25 de fevereiro de 1967 (BRASIL, 1970). 
 

Nesse cenário de reformas no interior da máquina pública, período do regime 

militar de 1964, com a publicação do Decreto-Lei n. 200 (1967) se delineou um modelo 

de administração pública gerencial, sendo adotado pelo setor público um modelo gerencial 



42 
 

 
 

 

oriundo da iniciativa privada. Nessa época, além da reforma pragmática, estimulou-se a 

criação de empresas estatais e a expansão do sistema de mérito (DA SILVA, 2010). 

Em relação ao quadro de pessoal, no período, procurou-se transformar grande 

parte dos trabalhadores protegidos pelos estatutos e com garantia de estabilidade do 

emprego, em celetistas (FERREIRA, 2015). Criou-se, em um quadro de expansão da lógica 

do mérito, ainda com o Decreto-lei n. 200 (de 1967), metas a serem atingidas pelos 

servidores, estabelecendo, em seu art. 96, que 

 

Nos termos da legislação trabalhista, poderão ser contratados 

especialistas para atender às exigências de trabalho técnico em 

institutos, órgãos de pesquisa e outras entidades especializadas da 

Administração Direta ou autarquia, segundo critérios que, para êsse fim, 

serão estabelecidos em regulamento (BRASIL, 1967).  

 

Assim, o parágrafo único do art. 3º da Lei n. 5.645/1970, mencionado linhas atrás, 

foi revogado pela Lei n. 9.527/1997, sem justificativa ou norma substitutiva. Assim, 

observa-se que embora os avanços na legislação de regulamentação do instituto tivessem 

sua prevalência no regime autoritário da década de 1960, a prática deslanchou a partir de 

1990, era do governo Collor e com o momento de aplicação mais incisiva do 

neoliberalismo no Brasil.  

De acordo com Márcia da Silva Costa, como uma estratégia de adaptação 

competitiva de mercado, a terceirização foi uma das formas de concretização das 

mudanças estruturais da economia brasileira no início dos anos de 1990, transformações 

estas que acompanhavam a flexibilização dos regimes de desregulamentação do sistema 

legislativo nacional de proteção ao trabalho, advindos da Consolidação das Leis de 

Trabalho (DA SILVA COSTA, 2005).  

Assim, no que tange à terceirização no serviço público, adequado é saber, de 

maneira prefacial, que o Programa Nacional de Desestatização nasceu no final de década 

de 1980 com o Decreto nº 95.886/1988, com o intuito de instituir a transferência “para a 

iniciativa privada atividades econômicas exploradas pelo setor público”(artigo 1º, I), 

objetivando a diminuição do déficit público; propiciar a conversão de parte da dívida 

externa em investimentos; dinamizar o mercado de títulos e valores mobiliários; promover 

a disseminação da propriedade do capital das empresas; estimular os mecanismos 

competitivos de mercado por meio da desregulamentação da  atividade econômica; 
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promover à execução indireta de serviços públicos por meio de concessão ou permissão; 

possibilitar a privatização de atividades econômicas exploradas, com exclusividade, por 

empresas estatais, ressalvados os monopólios constitucionais, artigo 1º, incisos II a VIII 

(MACHADO, 2015). 

Com o programa e a partir da política neoliberal de privatizações (18 empresas 

efetivamente privatizadas) e terceirizações, “foi implementada uma política de 

enxugamento da máquina administrativa culminando em exoneração e demissão muitos 

de funcionários públicos” (FERREIRA, 2015, p. 24).  

O segundo arranque do processo de terceirização de serviços na escala pública 

teve início com a Reforma Gerencial, promovida pelo então Presidente Fernando 

Henrique Cardoso em 1995, a partir do Plano Diretor do Aparelho do Estado.  

O Plano Diretor tinha como característica essencial de sua promoção a decisão de 

privatizar as empresas estatais que produzissem bens e serviços para o mercado, bem 

como as iniciativas de dar continuidade a mudança que estava iniciando no setor público: 

“a terceirização das atividades de apoio para o setor privado, desde serviços simples como 

segurança e limpeza, até complexos como consultoria e serviços de computação” 

(PEREIRA, 1999, p. 07). 

Nesse contexto, foi possível observar a aceleração de aposentadorias de 

funcionários públicos, ao serem substituídos, gradualmente, por terceirizados sob o 

discurso de “desafogamento do Estado” (FERREIRA, 2015, p. 25).  

Portanto, como trata Graça Druck, no Brasil, a introdução da terceirização no 

propagou-se, principalmente, a partir da Reforma do Estado no governo Fernando 

Henrique Cardoso em 1995 (DRUCK, 2018). Nesse passo, de acordo com Druck, a reforma 

estabeleceu as seguintes áreas de atuação: 

 

i) as atividades exclusivas do Estado, constituídas pelo núcleo 

estratégico; ii) os serviços não exclusivos do Estado (escolas, 

universidades, centros de pesquisa científica e tecnológica, creches, 

ambulatórios, hospitais, entidades de assistência aos carentes, museus, 

orquestras sinfônicas, entre outras), que deveriam ser publicizadas; e iii) 

a produção de bens e serviços para o mercado (retirada do Estado por 

meio dos programas de privatização e desestatização) (DRUCK, 2018, 

p. 114).  

 

Nesse ínterim, conforme também aponta Druck, as atividades principais 

terceirizadas foram as de serviço de “limpeza, vigilância, transporte, serviços técnicos de 



44 
 

 
 

 

informática e processamento de dados, entre outras”, atividades terceirizadas que 

deveriam ser submetidas a licitação pública (DRUCK, 2018).  

Assim, no contexto da reforma, houve a regulamentação da prática pelo Decreto 

n° 2.271/1997, que ao dispor sobre as atividades que podem ser terceirizadas, disciplinava 

a contratação apenas para as 

 

“atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares”, ou 

seja, em típicas atividades-meio, que não interferem nas atribuições 

legais dos órgãos e entes públicos, a exemplo das atividades de 

conservação, limpeza, segurança, vigilância, transportes, informática, 

copeiragem, manutenção de prédios, equipamentos e instalações etc 

(art. 1º). Jamais em atividades finalísticas dos órgãos e entes públicos 

(AMORIM, 2015, p. 6).  

 

Conforme apresentava o Decreto, poderiam ser terceirizadas as atividades tidas 

como acessórias ou instrumentais, enquanto, de outro ponto, não poderiam ser 

terceirizadas as “categorias 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” (BRASIL, 1997). 

A linha do Decreto n° 2.271/1997, conforme a autora acima citada, apontavam 

para a reprodução no serviço público, do “mesmo espírito do Enunciado 331, que 

diferencia atividade-meio e atividade-fim, proibindo a terceirização nesse último tipo de 

atividade” (DRUCK, 2018, p. 119).   

Nesse contexto, houve o “crescimento desenfreado da terceirização no serviço 

público” (DRUCK, 2018, p. 119), com o auxílio de outras duas leis que incentivaram a 

terceirização da atividade-fim no serviço público: a Lei n° 9.637/1998, que traça as 

diretrizes para a subcontratação pelo Poder Executivo de pessoas jurídicas de direito 

privado, sem fins lucrativos, chamadas “OSs” (Organizações Sociais), “para atuar nas 

áreas de ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação 

do meio ambiente, cultura e saúde)” e a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), de 2000 

que veio com objetivo o controle das contas públicas e redução as despesas com o 

funcionalismo público (DRUCK, 2018). 

Nesse ínterim, inibiu-se a realização de concursos públicos e incentivou-se a 

terceirização, uma vez que em um contexto de estímulo à redução das despesas com os 

serviços, a subcontratação de empresas foi a “saída”, uma vez que a forma de contratação 
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temporária, emergencial e de comissionados não são computadas como gasto com pessoal 

(DRUCK, 2018, p. 119).  

Revogando o Decreto n° 2.271/1997, o Decreto n° 9.507/2018 fez com que o 

objeto da terceirização na Administração Pública fosse ampliado, haja vista que não 

dispôs sobre as atividades que poderiam ser terceirizadas, limitando-se a apontar aquelas 

que não poderiam ser objeto da contratação indireta.   

Portanto, conforme dispõe o art. 3° do Decreto n° 9.507/2018, não pode ser objeto 

da terceirização de serviços, no plano da Administração Pública Federal, as atividades  

 

(I) que envolvam a tomada de decisão ou posicionamento institucional 

nas áreas de planejamento, coordenação, supervisão e controle; (II) que 

sejam considerados estratégicos para o órgão ou a entidade, cuja 

terceirização possa colocar em risco o controle de processos e de 

conhecimentos e tecnologias; (III) que estejam relacionados ao poder de 

polícia, de regulação, de outorga de serviços públicos e de aplicação de 

sanção; e (IV) que sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas 

pelo plano de cargos do órgão ou da entidade, exceto disposição legal 

em contrário ou quando se tratar de cargo extinto, total ou parcialmente, 

no âmbito do quadro geral de pessoal (FALEIROS JÚNIOR et al., 2019, 

p. 19).  

 

Sabe-se que o referido decreto foi publicado em 21 de setembro de 2018, poucos 

dias após o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252, 

declarar a constitucionalidade da terceirização de serviços na atividade-meio e na 

atividade-fim das empresas. Nesse laço, de acordo com a Corte, seria lícita a 

“terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas 

distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a 

responsabilidade subsidiária da empresa contratante”13. 

 

2.4. LIMITES À APLICAÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO  

 

Posto isso, em que pese os princípios constitucionais da livre iniciativa (CRFB/88, 

art. 170) e da livre concorrência (CRFB/88, art. 170, IV), a Constituição no que toca a 

                                                           
 

 

13 STF, Pleno, RE 958.252/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 30.08.2018. Disponível em < 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4952236>. Acesso em 10 de junho 2019.  

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4952236
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matéria trabalhista, busca frear o ganho empresarial em detrimento da garantia de um 

trabalho digno.   

Conforme apontou o Ministro Marco Aurélio no julgamento da ADPF nº 324, a ampla 

constitucionalização dos direitos dos trabalhadores não foi por acaso, revelou, 

sobremodo, uma preocupação do constituinte com a tutela dos trabalhadores.  

Contudo, por leitura dos institutos que regulamentam a terceirização e das decisões 

do Supremo Tribunal Federal relacionadas, pode se observar que as normas sobre 

terceirização, que explicitadas pelo Legislador a partir das Leis 13.429/2017 e 

13.467/2017, confrontam-se, em diversos pontos, com os parâmetros propostos pelo 

Poder Constituinte, principalmente no que tange a definição do trabalho como valor social 

e no que implica no princípio da função social da propriedade e da empresa.  

Há que se considerar, ademais, que além de implicar em violações à dispositivos 

constitucionais, sobretudo, no que tange os direitos sociais do trabalhador, quando a 

prática é analisada a partir de sua aplicação no Poder Público, repercutem contra a sua 

incidência também os princípios norteadores da Administração Pública.  

 

2.4.1. DOS DIREITOS SOCIAIS DOS TRABALHADORES 

 

No que se refere aos direitos sociais trabalhistas, conforme a Constituição brasileira 

de 1998, o trabalho é um valor social, fundamento da ordem econômica (CRFB/88, art. 

170), cujo primado baseado ordem social (CRFB/88, art 193) e “que merece a proteção 

constitucional como matéria prima dos direitos sociais (CRFB/88, art. 6° e art. 7°)” 

(SILVA, 2008, p. 39).  

Entre os preceitos, José Afonso da Silva preconiza que os valores do trabalho só se 

materializam com o direito à livre escolha do trabalho pelo trabalhador, direito a 

condições equitativas, em igualdade de tratamento nas relações de trabalho estabelecidas 

e pelo direito a uma remuneração que permita o trabalhador assegurar sua própria 

existência e de sua família conforme os ditames da dignidade humana (SILVA, 2008). 

Nesse ínterim, de acordo com autor, são as próprias condições de trabalho dignas que 

fomentam a melhoria da condição social dos trabalhadores (SILVA, 2008).  
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Não é por outro motivo, que a nossa Constituição da República, como entende Gilmar 

Mendes, “contempla um leque bastante diferenciado de normas referentes aos chamados 

direitos sociais do trabalhador” (MENDES, 2013, p. 672).  

Entre os direitos assegurados pelo Poder Constituinte, naquilo que se estipula nos 

artigos 7°, inciso II (direito ao seguro-desemprego, em casos de desemprego involuntário) 

e III (direito a garantia por tempo de serviço), tem-se um sistema de proteção ao 

trabalhador contra o desemprego involuntário. Ademais, a Constituição Federal também 

dispõe sobre a “redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, 

higiene e segurança” (CRFB/88, art. 7°, XXII), além de determinar a “redução dos riscos 

inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança” (CRFB/88, art. 

7°, XXII).  

Em que pese a proteção do desemprego involuntário e a continuidade das relações de 

emprego, não se pode perder de vista, contudo, que na terceirização, há seguimentos que 

vão contra os direcionamentos estabelecidos pelo Constituinte.  

Como primeiro ponto, deve-se considerar a alta rotatividade de trabalhadores nas 

relações de trabalho terceirizadas, chegando, conforme Marcio Pochmann e como aponta 

estudos elaborados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos (DIEESE), a ser “duas vezes maior à praticada ao trabalhador não 

terceirizado” (POCHMANN, 2012, p. 4). Não à toa, portanto, que a terceirização é vista 

como elemento “desagregador da presença do trabalhador na vida da empresa e 

fragmentador da continuidade do vínculo de emprego” (DELGADO, 2014, p. 76). 

A partir dos estudos do DIEESE, vemos que nas atividades da contratação clássica, 

se observa “a relação entre vínculos ativos e vínculos rompidos ao final de 2014, nota-se 

que de cada 100 vínculos ativos pouco mais de 40 foram rompidos” (DIEESE, 2017, p. 6). 

Contudo, nos setores terceirizados, na relação onde há 100 vínculos ativos, vemos que 80 

rompidos, fato que indica que “os vínculos nas atividades tipicamente terceirizadas têm 

alta rotatividade” (DIEESE, 2017, p. 6). Ademais, conforme aponta a investigação do 

Departamento, “quanto maior a taxa de rotatividade descontada, menor a estabilidade, 

portanto, menor a qualidade do posto de trabalho” (DIEESE, 2017, p. 6). 

Essa alta rotatividade contratual acaba, dessa forma, por reduzir a eficácia das 

proteções constitucionais, seja do plano espacial e temporal, além de representar um 

choque entre a própria prática e o princípio da continuidade da relação de emprego, uma 
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vez que conforme preconiza José Afonso, no que tange as relações de trabalho, “o 

princípio é o da sua conservação e não o da sua substituição” (SILVA, 2008, p. 293).  

Para os trabalhadores, em específico, representa a incerteza de um novo emprego em 

curto espaço de tempo e a submissão a menores salários e benefícios. Repercutindo, além 

disso, também nos cálculos da aposentadoria (DIEESE, 2017). E por sua vez, para o 

Estado, a rotatividade não é considerada uma vantagem, haja vista que as despesas com 

seguro-desemprego tendem a aumentar, ocasionando, conforme aponta a análise do 

DIEESE, na descapitalização do FGTS (DIEESE, 2017). 

A despeito desse ponto, o que se visualiza é que a prática da terceirização também 

repercute nas demais experiências e na qualidade de trabalho dos trabalhadores 

terceirizados. De acordo com estudos no campo da psicologia, os trabalhadores 

terceirizados relatam 

(...) trabalho em equipes reduzidas, acidentes de trabalho, alta 

rotatividade, excesso de trabalho e falta de treinamento. Relatos sobre 

a falta de treinamento e acompanhamento também foram observados 

em outros estudos (Costa, 2007; Magno & Barbosa, 2010), 

contribuindo para a percepção de sentimentos de inferioridade e 

inadequação relacionados à execução de atividades como profissional 

terceirizado (MANDARINI et al., 2016, p. 149). 

 

Nessa mesma linha, conforme aponta Antunes, são nas atividades terceirizadas que 

se vê maior número de acidentes de trabalho, “dadas as limitações frequentes daqueles 

que são responsáveis por atividades sem o adequado preparo” (ANTUNES, 2015, p. 8), 

e é na prática da atividade terceirizada que se observa amplamente a informalidade e a 

alta rotatividade, como já dito.  

Conforme descreve o autor, no trabalho terceirizado, além desses pontos, há “a 

redução salarial, redução de custos, burla de direitos, enfraquecimento da organização 

sindical e ruptura de seus laços de solidariedade” (ANTUNES, 2015, p. 9).  

Nessa perspectiva, conforme o dossiê promovido pela CUT (Central Única dos 

Trabalhadores), seja no plano público ou privado, “o não cumprimento das obrigações 

trabalhistas, especialmente a rescisão do contrato de trabalho ao final dos contratos de 

prestação de serviços” (CUT, 2014). é uma realidade dos contratos terceirizados no país. 

Por esse ângulo, conforme traz o dossiê, os trabalhadores terceirizados estão mais 

suscetíveis à acidentes e mortes no trabalho em razão do precário investimento e gasto 

com “pessoal”.  



49 
 

 
 

 

De acordo com a CUT, os trabalhadores terceirizados submetem-se à maiores riscos 

no trabalho, em relação aos trabalhadores contratados diretamente, em razão das 

empresas não investirem em medidas preventivas (CUT, 2014). Nessa mesma lógica, a 

partir do documento, se verifica a informação de que entre 2005 para 2012,  

 

(...) o número de trabalhadores terceirizados cresceu 2,3 vezes na 

Petrobras e o número de acidentes de trabalho explodiu: cresceu 12,9 

vezes. Nesse período, 14 trabalhadores da Petrobras morreram durante 

suas atividades laborais. Entre os trabalhadores terceirizados, foram 85 

(CUT, 2014, p. 25). 

 

Outro ponto de destaque, quando em voga a terceirização trabalhista, é a 

discriminação que ocorre no ambiente de trabalho, contrapondo o trabalhador terceirizado 

e o outro, direto. Conforme aponta o dossiê existe considerável distinção entre 

trabalhadores diretos e terceiros, “seja porque o tipo de trabalho desenvolvido pelo 

terceirizado é considerado menos importante, seja pelas desigualdades de salário, 

qualificação, jornada e condições de trabalho” (CUT, 2014, p. 29). 

Não obstante, conforme aponta Alves, no tocante à remuneração salarial, em uma 

pesquisa realizada em dezembro de 2010, constatou-se que os trabalhadores terceirizados 

recebiam menos 27,1% em relação aos demais trabalhadores, estando, além disso, os 

terceirizados concentrados nas faixas de um a dois salários-mínimos e de três a quatro 

salários-mínimos, enquanto os trabalhadores diretos estão mais distribuídos nas diversas 

faixas salariais (ALVES, 2014, p. 96). 

Conforme aponta, ainda, o DIEESE, nas atividades contratantes “existe forte 

correlação entre a duração do vínculo de emprego e níveis de remuneração mais elevados” 

(DIEESE, 2017, p. 14). Contudo, na análise das relações tipicamente terceirizadas, não 

há essa correlação (DIEESE, 2017).   

Nesse passo, conforme aponta Haroldo Guimarães, entre as vantagens da 

terceirização de serviços está a redução de custos (BRASIL, 1993), contudo, o que se 

vislumbra, considerando a alta rotatividade, equipes reduzidas, excesso de trabalho, 

acidentes de trabalho e demais fatores, é que essa redução de custos acontece “a partir da 

perspectiva do direito daquele que presta serviço” (MAIOR, 2006, p. 12), a partir de 

“baixíssimos salários, altas jornadas e pouco ou nenhum investimento em melhoria das 

condições de trabalho” (ALVES, 2014, p. 93), já que conforme aponta Jorge Luiz Souto 

Maior  
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(...) as empresas prestadoras de serviço, para garantirem sua condição, 

porque não têm condições de automatizar sua produção, acabam sendo 

forçadas a precarizar as relações de trabalho, para que, com a  

diminuição do custo-da-obra, ofereçam seus serviços a um preço mais 

accessível, ganhando, assim, a concorrência perante outras empresas 

prestadoras de serviço (MAIOR, 2006, p. 13).  

 

Nesse ponto, conforme defende Gabriele Neves Delgado e Amorim, pela leitura 

integrada dos artigos 7º a 11, que regem a proteção do trabalho e artigos 37, XXI, e art. 

170, § 1º, III da CRFB/88, observa-se que a função social de promover emprego direto 

com o trabalhador busca promover uma dupla proteção: “uma proteção temporal, que 

remete à pretensão de máxima continuidade do vínculo de trabalho, e uma proteção 

espacial, de garantia de integração do trabalhador à empresa” (DELGADO et al., 2014, 

p. 76). 

De acordo com Delgado e Amorim, a proteção temporal decorre do princípio da 

continuidade da relação de emprego, enquanto a proteção espacial, busca a “máxima 

integração do trabalhador à vida da empresa e de valorização da relação direta entre o 

obreiro e o empreendedor beneficiário final de sua mão de obra” (DELGADO et al., 2014, 

p. 76), na forma do inciso XI do art. 7º e do art. 8º da CRFB/88.  

Ainda, conforme aponta Delgado e Amorim, a estabilidade da presença do 

trabalhador no mesmo ambiente laboral é prestigiada pela CRFB/88, uma vez que é a 

forma que permite a integração do trabalhador à empresa como premissa de efetividade 

das normas de proteção à sua saúde e segurança, na forma do art. 7º, XXI da CRFB/88 

(DELGADO et al., 2014).  

Nesse passo, nas palavras de Alves, a terceirização reforça a “corrosão da relação 

entre o trabalhador e a sua atividade profissional”, tornando-a diluída, secundarizando a 

sua identidade com o trabalho (ALVES, 2014, p. 96). Contudo, não podemos perder de 

vista que todas as normas de proteção do empregado, encontradas no texto constitucional, 

não podem ter sua eficácia material esvaziada, consistindo, em verdade, conforme aponta 

Gilmar Mendes, em “deveres de proteção que devem ser satisfeitos e implementados pelo 

legislador e pela Administração” (MENDES, 2013, p. 673).   

 

2.4.2. DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
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Desse modo, em que pese a implicação da terceirização nos direitos sociais dos 

trabalhadores, seja no campo das empresas privadas, seja no interior da Administração 

Pública, no tange à eficiência administrativa do Poder Público, vislumbra-se, de pronto, 

que a máquina pública não pode utilizar-se da precarização de direitos em nome de uma 

suposta economia de gastos.  

Além desse ponto, com a autorização, pelo Supremo Tribunal Federal, com 

repercussão geral, da terceirização nas atividades-fim no âmbito da Administração 

Pública, é possível notar que a norma constitucional do concurso público é, portanto, um 

limite à contratação via terceirização na área estatal (CF/1988, art. 37, caput, II e §2º), já 

que não é viável substituir a regra do concurso público pela licitação de empresas 

prestadores de serviço, conforme bem observa Gabriela Delgado14. 

Conforme aborda Gilmar Mendes, o princípio da impessoalidade é um comando 

constitucional que estabelece que a Administração não pode fazer diferenciações que não 

se justifiquem na esfera jurídica, objetivando, com isso proteger a Administração e os 

administrados contra formas de protecionismo ou perseguição (MENDES, 2013).  De 

acordo com o autor, o princípio da impessoalidade é, ainda, corolário do princípio 

republicano e tem como uma das formas de manifestação, justamente, a “obrigatoriedade 

do ingresso em cargo, emprego ou função pública por meio de concurso público” 

(MENDES, 2013, p. 886).  

Nesse passo, muito embora o processo de licitação de escolha das empresas 

prestadoras de serviços tenha como base o princípio da impessoalidade, os empregados 

contratados para exercício da função não coadunam com o referido princípio, haja vista 

que é de responsabilidade da empresa a seleção de pessoal e a contratação ou não dos 

trabalhadores fica ao seu critério.  

                                                           
 

 

14 Democracia e mundo do trabalho em debate. A ameaça da terceirização sem limites na administração 

pública e nas estatais. Disponível <http://www.dmtemdebate.com.br/a-ameaca-da-terceirizacao-sem-

limites-na-administracao-publica-e-nas-estatais/>. Acesso: 20 de outubro de 2019. 

http://www.dmtemdebate.com.br/a-ameaca-da-terceirizacao-sem-limites-na-administracao-publica-e-nas-estatais/
http://www.dmtemdebate.com.br/a-ameaca-da-terceirizacao-sem-limites-na-administracao-publica-e-nas-estatais/
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Conforme aborda Grabriela Delgado, seguindo essa linha, o concurso público é o 

“mecanismo mais eficaz, objetivo e universal de recrutamento de servidores públicos”15, 

e rejeitar tal “premissa constitucional seguramente promoveria uma ruptura com a 

arquitetura e funcionamento de todo o aparelho estatal”16. 

Ademais, por leitura do art. 37, em consonância do que explica Delgado, “extrai-

se a existência de um princípio de organização funcional da administração pública 

fundado na exigência democrática de um quadro de carreira pública profissionalizado 

para o exercício contínuo das atribuições estatais”17.  

De acordo com o que explica a autora, essa organização enseja a predominância 

das relações de trabalho estabelecidas diretamente com o Poder Público, de regime 

estatutário ou de Direito Privado, “mas sempre exclusivamente comprometidos com a 

realização de competências institucionais do Estado”18.  

A terceirização, neste cenário, conforme aponta Delgado, dinamiza o movimento 

de desregulamentação institucional, provoca a supressão e redução da profissionalização 

do serviço público, de forma a enfraquecer os planos de carreiras “indispensáveis ao 

exercício das responsabilidades que se encontram sob o pálio estatal”19.  

Apesar desse ponto, não se pode perder de vista o aumento dos índices já expostos 

de acidentes de trabalho na terceirização de serviços, o que segundo Delgado, trata-se de 

uma circunstância que por si mesma gera óbices a efetivação do sentido de interesse 

                                                           
 

 

15 Democracia e mundo do trabalho em debate. A ameaça da terceirização sem limites na administração 

pública e nas estatais. Disponível <http://www.dmtemdebate.com.br/a-ameaca-da-terceirizacao-sem-

limites-na-administracao-publica-e-nas-estatais/>. Acesso: 20 de outubro de 2019. 
16 Democracia e mundo do trabalho em debate. A ameaça da terceirização sem limites na administração 

pública e nas estatais. Disponível <http://www.dmtemdebate.com.br/a-ameaca-da-terceirizacao-sem-

limites-na-administracao-publica-e-nas-estatais/>. Acesso: 20 de outubro de 2019. 
17 Democracia e mundo do trabalho em debate. A ameaça da terceirização sem limites na administração 

pública e nas estatais. Disponível <http://www.dmtemdebate.com.br/a-ameaca-da-terceirizacao-sem-

limites-na-administracao-publica-e-nas-estatais/>. Acesso: 20 de outubro de 2019. 
18 Democracia e mundo do trabalho em debate. A ameaça da terceirização sem limites na administração 

pública e nas estatais. Disponível <http://www.dmtemdebate.com.br/a-ameaca-da-terceirizacao-sem-

limites-na-administracao-publica-e-nas-estatais/>. Acesso: 20 de outubro de 2019. 
19 Democracia e mundo do trabalho em debate. A ameaça da terceirização sem limites na administração 

pública e nas estatais. Disponível <http://www.dmtemdebate.com.br/a-ameaca-da-terceirizacao-sem-

limites-na-administracao-publica-e-nas-estatais/>. Acesso: 20 de outubro de 2019. 

http://www.dmtemdebate.com.br/a-ameaca-da-terceirizacao-sem-limites-na-administracao-publica-e-nas-estatais/
http://www.dmtemdebate.com.br/a-ameaca-da-terceirizacao-sem-limites-na-administracao-publica-e-nas-estatais/
http://www.dmtemdebate.com.br/a-ameaca-da-terceirizacao-sem-limites-na-administracao-publica-e-nas-estatais/
http://www.dmtemdebate.com.br/a-ameaca-da-terceirizacao-sem-limites-na-administracao-publica-e-nas-estatais/
http://www.dmtemdebate.com.br/a-ameaca-da-terceirizacao-sem-limites-na-administracao-publica-e-nas-estatais/
http://www.dmtemdebate.com.br/a-ameaca-da-terceirizacao-sem-limites-na-administracao-publica-e-nas-estatais/
http://www.dmtemdebate.com.br/a-ameaca-da-terceirizacao-sem-limites-na-administracao-publica-e-nas-estatais/
http://www.dmtemdebate.com.br/a-ameaca-da-terceirizacao-sem-limites-na-administracao-publica-e-nas-estatais/
http://www.dmtemdebate.com.br/a-ameaca-da-terceirizacao-sem-limites-na-administracao-publica-e-nas-estatais/
http://www.dmtemdebate.com.br/a-ameaca-da-terceirizacao-sem-limites-na-administracao-publica-e-nas-estatais/
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público pelo Estado20 e que a contratação por concurso público dos funcionários que 

integram a máquina pública decorre, diretamente, do princípio da isonomia e, por 

consequência, do princípio democrático.  

 

CONCLUSÃO 

 

Em vista de todo o exposto, por certo, o Direito não é imóvel, posto que as 

ramificações do mundo jurídico sofrem, durante todo o processo histórico, mutações 

decorrentes da própria essência do convívio em sociedade. Algumas áreas são mais 

adaptáveis e absorvem as inovações com maior habilidade. Contudo, o Direito do 

Trabalho, muito embora, como os diversos outros ramos, também não seja estático, em 

seu processo transformação deve considerar, com cautela, os eixos de mudança, de modo 

a não perder de vista sua função econômico-social de garantidor de direitos. 

E nesse passo, assevera dizer que é sempre necessário socorrermos a interpretação 

sistemática do ordenamento jurídico, haja vista que é o próprio método interpretativo que 

permite a harmonização da norma ao conjunto do sistema jurídico. 

A regulamentação da terceirização, com efeito, não é diferente dos demais 

institutos e estando inserida no ordenamento, outras normas jurídicas implicam em sua 

interpretação. A necessidade de aplicação integrada e harmônica do conjunto de 

princípios constitucionais, nesse laço, não pode passar despercebida. Os princípios de 

proteção ao trabalhador, bem como os princípios da administração pública, em especial 

o da impessoalidade e isonomia devem servir de referência para a constituição das 

relações trabalhistas, bem como de funcionamento do Estado. 

Assim, há de conciliar a livre iniciativa com os valores sociais do trabalho, haja 

vista que o objetivo fundamental da República de redução das desigualdades sociais e 

cerne do Direito de Trabalho, que possui, em essencial, caráter protetivo. E nessa linha, 

                                                           
 

 

20 Democracia e mundo do trabalho em debate. A ameaça da terceirização sem limites na administração 

pública e nas estatais. Disponível <http://www.dmtemdebate.com.br/a-ameaca-da-terceirizacao-sem-

limites-na-administracao-publica-e-nas-estatais/>. Acesso: 20 de outubro de 2019. 

 

http://www.dmtemdebate.com.br/a-ameaca-da-terceirizacao-sem-limites-na-administracao-publica-e-nas-estatais/
http://www.dmtemdebate.com.br/a-ameaca-da-terceirizacao-sem-limites-na-administracao-publica-e-nas-estatais/
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as inovações legislativas não podem favorecer os valores de mercado em detrimento dos 

valores de justiça social. 

Não é por outro motivo, que sobre as Leis n. 13.429/2017 e 13.467/2017 cabe tecer 

tantas críticas, principalmente no que tange a abertura para terceirização irrestrita, de 

modo a ampliar, cada vez mais, as possibilidades de terceirização, inclusive, para a esfera 

público.  

Mas, em que pese os dispositivos legais, uma lei não se finaliza com a sua 

publicação, basta ver que a partir deles ainda é formada uma longa jurisprudência e é 

iniciado um importante processo de interpretação.  

Tendo isso por verdade, é preciso ao analisar a terceirização e os seus contornos, 

agora, irrestritos, ter por norte interpretativo a preservação dos direitos 

constitucionalmente garantidos, tanto pelos princípios que norteiam o Direito do Trabalho 

como, em sua aplicação na seara nos serviços públicos, pelos princípios que regem a 

Administração Pública.  
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