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Resumo: O processo de terceirização teve surgimento no Brasil no setor privado na década de 50, e ao
longo dos anos foi inserida na Administração Pública. Contudo, nos dias atuais, o processo de
terceirização se denota uma forma de flexibilização empresarial por meio um contrato a transferência
na execução de atividades acessórias para uma organização prestadora de serviços. Assim, este estudo
versa sobre as implicações do processo da terceirização na Administração Pública brasileira, os
impactos e seus respectivos efeitos na dicotomia das vantagens e desvantagens na relação de trabalho
considerando seus dispositivos legais. Inicialmente, é apresentando um referencial teórico que
apresenta conceitos, evolução da temática da terceirização e suas formas de aplicabilidade.
Posteriormente é apresentada que a nítida relevância do tema suplanta na Administração Pública, pois
tem efeitos colaterais no âmbito jurídico e no âmbito social, uma vez que as flexibilizações no
ambiente de trabalho não podem violar direitos fundamentais. Para o alcance dos resultados, o método
de pesquisa é a exploratória, para fomentar o entendimento sobre a prática da terceirização, que vem
resultando em efeitos ou resultados indesejáveis.
Palavras chaves: Precarização. Leis. Súmula 331.

A reflection On the legal aspects of outsourcing
Abstract: The process of outsourcing had emergence in Brazil in the private sector in the 50, and over
the years has been included in the public administration. However, in the present day, the outsourcing
process if denotes a form of entrepreneurial flexibility through a contract to transfer in the
implementation of activities ancillary to a service provider organization. Thus, this study focuses on
the implications of the process of outsourcing in the brazilian public administration, the impacts and
their respective effects on the dichotomy of the advantages and disadvantages in employment
relationship considering its legal provisions. Initially, is showing a theoretical framework that presents
concepts, thematic evolution of outsourcing and its forms of application. Is later presented to the clear
theme relevance supplants in public administration, as it has legal and side effects in the social scope,
since the workplace have added flexibility where cannot violate fundamental rights. For the
achievement of results, the method of research is exploratory, to promote understanding about the
practice of outsourcing, resulting in effects or undesirable results.
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1.

Considerações Iniciais

Com as transformações na economia de mercado, ou seja, o desenho de compra, a venda e
demais variantes que influenciam as distintas maneiras de se realizar e fazer negócios, as
organizações estabelecem estratégias que priorizam seus serviços e produtos da sua principal
atividade econômica. Assim eliminando necessidades e minimizando as grandes
responsabilidades com atividade que não constituem o objeto finalístico da atividade
empresarial, sobretudo aquelas que são configuradas atualmente como prestação de serviços
que a complementam.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2015), a prestação de
serviços terceirizados tem demonstrado todo seu potencial na inserção de profissionais no
mercado em organizações prestadoras de serviços especializados. Essa prática ultrapassou a
condição de tendência de mercado e já é uma realidade no Brasil
O processo da terceirização ocasiona novas as relações de trabalho e imputa na abertura de
organizações especializadas em serviços de terceirização. Existe também a condicionante do
fomento de maior competitividade entre as organizações especializadas que prestam
determinados serviços com a perspectiva do oferecimento da melhor qualidade. Visto que
vislumbra agregar eficiência, elevação da competitividade e que os profissionais que
desempenham tais serviços sejam mais capacitados, logo, apresentem maior presteza na
realização dos mesmos.
Entretanto, o que pode ser percebido com a abertura desregulamentada de organizações
prestadoras de serviços terceirizados, na verdade, são gargalos considerados operacionais,
decorrente, dos campos opostos que compõem essa situação. Em um polo se encontra uma
pessoa jurídica contratante e no outro a contratada, responsável pela realização dos serviços.
Na Administração Pública essa prática de contratar organizações terceirizadas acontece desde
a década de 1966, através dos Decretos-Leis nº 1.212 e 1.216 que possibilitam a prestação de
serviços de segurança nas instituições bancárias, atualmente revogados. No entanto, foi a
partir da década de 1990, que terceirização foi “regulamentada” e dá-se com mais ênfase em
meados de 2000.
Contudo, a análise da aplicabilidade da terceirização na Administração Pública vem se
apresentando com errôneas frequências, ao passo que, nos dias atuais já é possível encontrar
profissionais de organizações de serviços terceirizados estarem desempenhando atividades
finalísticas de órgão público. Desse modo, tem-se provocado um descompasso de âmbito da
estrutura organizacional, além de afrontar o aspecto legal da relação contratual existente.
A partir dessa construção, o referido trabalho, tem a pretensão de apresentar considerações
sobre a necessidade de o ordenamento jurídico trabalhista ser atualizando em consonância
com as novas relações de trabalho no mercado. O processo da terceirização fomenta a
existência de um conjunto de regras na perspectiva de estabelecer regulamentação adequada
no anseio de resolver conflitos legais e organizacionais que podem resultar dessa relação.
Assim, o estudo, tem como objetivo geral a investigação do processo da terceirização na
Administração Pública e sua caracterização como uma ferramenta de descentralização da
gestão pública, considerando o aspecto administrativo e legal dentro da vertente da relação de
trabalho existente.
2.

Referencial Teórico

2.1

Considerações sobre o processo evolutivo da terceirização

Na perspectiva de propiciar resultados satisfatórios às organizações, produção e mais acesso
aos serviços e bens de consumo às pessoas, e, por conseguinte, melhor qualidade de vida,
mantendo a competitividade, surge nos estudos da ciência da Administração a técnica da
terceirização. A finalidade da terceirização visava o equilíbrio das condições que contribuíram
à eficiência no mercado de bens e serviços, além das relações no mercado de trabalho.
A terceirização ocorre quando uma operação interna da globalização é
transferida para outra organização que consiga fazê-la melhor e mais barato.
As organizações transferem para outras organizações atividades como
malotes, limpeza e manutenção de escritórios e fábricas, serviços de
expedição, guarda e vigilância, refeitórios etc. Por essa razão, empresas de
consultoria em contabilidade, auditoria, advocacia, engenharia, relações
públicas, propaganda etc., representam antigos departamentos ou unidades
organizacionais terceirizados para reduzir a estrutura organizacional e dotar
a organização de maior agilidade e flexibilidade. A terceirização representa
uma transformação de custos fixos em custos variáveis. Na prática, uma
simplificação da estrutura e do processo decisório das organizações em uma
focalização maior no core business e nos aspectos essenciais do negócio
(CHIAVENATO, 2008, p. 277).

Existe uma corrente doutrinária da jurisprudência, qualificando a técnica da terceirização na
Administração Pública, que acontece principalmente de forma desvirtuosa a não realizar
concursos públicos, sendo esta, a prática legal para o ingresso no serviço público, de acordo
com Constituição Federal de 1988, em seu art. 37.
“II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com
a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração.”

Na premissa, a contratação de terceiros para realização de atividades, era prioritariamente
apenas incidentes em áreas para serviços considerados meios, como o caso de vigilância,
segurança, manutenção, locação de veículo, serviço de transporte limpeza e conservação.
Esses serviços são aqueles que não têm relação direta com o objeto principal do órgão público
o qual se utilizou da terceirização.
Atualmente, o processo da terceirização versa em sentido prático e objetivo, a qual
singularmente somente considera a vertente mercadológica da relação custo e benefício da sua
aplicabilidade dentro de uma matriz organizacional, em tão alto grau na sua origem, isto é,
nas organizações privadas como de igual modo na Administração Pública. Visto que, o
patamar remuneratório dos trabalhadores terceirizados é expressivamente inferior aos dos
profissionais contratados diretamente pela organização para o exercício da mesma atividade
laboral.
No âmbito da Administração Pública, a terceirização é um modelo de gestão que se
caracteriza como uma espécie de descentralização. Muito embora, já é possível encontrar
entendimento doutrinário que a terceirização é singularmente uma prática da privatização,
ainda que temporária, na qual se visa uma parceria com o setor privado para a realização de
serviços públicos.
2.2

Os aspectos legais sobre da Terceirização

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) é datada de 1943, época que o Brasil vivia o ágil
poderio econômico da produção agrário e cafeicultor. Assim, a CLT foi vista como uma

legislação moderna para a época, e com sua edição a relação de trabalho ganha dois sujeitos
em destaque: o empregado e o empregador. No entanto, com as transformações ocorridas no
tempo e no espaço nas condições e relações de trabalho no mundo globalizado, as distintas
formas e setores existentes atualmente na economia.
Desse modo, as modernas relações de trabalhos de atividades econômicas, exigem novas
formas de contratação de profissionais e consequentemente novas maneiras e subsídios de
remunerações. Logo, a CLT não é o regime jurídico mais apropriado para atender as novas
relações de trabalho que vem surgindo ao longo dos tempos.
As organizações que visam somente o custo benefício de sua atividade econômica,
considerando singularmente o aspecto financeiro dessa relação, tende a provocar equívocos.
Por sua vez acaba infringindo o sistema do ordenamento jurídico brasileiro, ou seja, a
Constituição Federal e as leis trabalhistas são desrespeitadas.
No caso da terceirização, na vertente que vem sendo construída ao longo do tempo, provoca
mais malefícios se comparada aos benefícios propostos principalmente na perspectiva dos
profissionais. Pois a mesma, como se trata de uma modalidade de prestação de serviços, é
uma prática remunerativa defasada, desfavorecendo o profissional, além de condições que não
apresentam segurança jurídica dos direitos trabalhistas, se comparada aos profissionais
regulares.
Nesse sentido, corroba ainda com a desconstrução social que o sentido trabalho promove ao
profissional, uma vez que, o atual contexto prático e aplicado da terceirização do trabalho
desobedece aos parâmetros constitucionais de proteção ao trabalho humano, violando alçados
direitos fundamentais. Resulta ainda, em diminuição de seu sentido social e de existência,
vindo a retirar do trabalhador o protagonismo de seu projeto de vida.
Todavia, na visão de Reis (2015), a terceirização não afronta a legislação jurídica brasileira,
pois a mesma tem respaldo normativo no marco evolutivo da terceirização no serviço público,
cujas raízes estão vinculadas no Decreto-Lei 200/1967, em seus arts. 6º e 10, sobretudo com
ênfase no § 7º, que prevê e descreve a descentralização das atividades da administração
pública direta e indireta:
Para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, coordenação,
supervisão e controle e com o objetivo de impedir o crescimento
desmesurado da máquina administrativa, a Administração procurará
desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, recorrendo,
sempre que possível, à execução indireta, mediante contrato, desde que
exista, na área, iniciativa privada suficientemente desenvolvida e capacitada
a desempenhar os encargos da execução.

Posteriormente foi regulamentado, através do Decreto nº 1.034, de 21 de outubro de 1969,
que trata de medidas de segurança para instituições bancária, a possibilidade de dispores da
modalidade de contratação de serviços de segurança e vigilância ostensiva prestada por
organizações particulares.
Assim, evidenciam que as instituições bancárias foram os primeiros órgãos públicos que
utilizaram, legalmente, a condição de dispores de prestação de serviços mediante contrato,
desde que fossem respeitadas algumas condições, de acordo com o artigo 10, § 7º, do
Decreto-Lei nº 200.
Com a crescente adoção da prestação de serviços na execução indireta em algumas atividades
pela Administração Pública, pôde-se observar a criação de leis que permitiram condições e
parâmetros legais predefinidos. E com a promulgação da Constituição Federal de 1988, artigo

37, inciso XXI, foram estabelecidas regras para contratos que a Administração Pública pode
celebrar para prestação de serviços por meio da Lei nº 8.666/1993.
O referido dispositivo legal tem alusão à obrigatoriedade que podem ser licitados depois de
atendidas diversas exigências previstas, como a condição do prestador de serviços – licitante –
possuírem a plena capacidade de assumir todas as obrigações previstas, além de se
responsabilizar pela capacidade precisa e circunstancial da realização do prestação de serviços
a qual se submeteu.
Contudo, a terceirização somente teve reconhecimento legal pelo Tribunal Superior do
Trabalho (TST) em dezembro de 1993, a partir do lançamento do Enunciado n° 331 que deixa
claro as condicionantes que caracterizam legalmente a regulamentação da terceirização.
Em consonância com o Enunciado n° 331 a descentralização de atividades, somente poderá
ocorrer nas atividades auxiliares a sua atividade principal, por meio de contratação de
organização de personalidade jurídica, que não há diretamente a pessoalidade na forma de
contratação de profissionais autônomos, e nem ficar submissa o horário de trabalho e a
subordinação hierárquica.
Uma vez que ocorra a subordinação direta qualquer forma de contratação de terceiros, o
tomador de serviços não poderá ficar dando ordens aos empregados da contratada ou
autônoma profissional.
Ainda citando o Enunciado n° 331 do TST, o mesmo traz as hipóteses de terceirização lícitas
de acordo com os preceitos legais doutrinários brasileiros, com a finalidade de guardar os
direitos trabalhistas arrolados pela legislação, distanciando a prática de fraudes que venham
resultar em prejuízos na relação de trabalho.
I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formandose o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de
trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974).
II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não
gera vínculo de emprego com os órgãos da administração pública direta,
indireta ou fundacional (art. 37, II, da CF/1988). (Revisão do Enunciado nº
256 - TST).
III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços
de vigilância (Lei nº 7.102, de 20/06/1983), de conservação e limpeza, bem
como a de serviços especializados ligados a atividade-meio do tomador,
desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta.
IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do
empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços,
quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da administração
direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das
sociedades de economia mista, desde que hajam participado da relação
processual e constem também do título executivo judicial (art. 71 da Lei nº
8.666, de 21/06/1993). (Alterado pela Res. 96/2000, DJ 18.09.2000).

No ano de 1997, o poder Executivo, no âmbito da Administração Pública Federal, editou o
Decreto de nº 2.271, enumerando quais atividades acessórias e completares que poderiam/ão
ser objeto de prestação de serviços, mediante processo de licitação e contratação.
Art. 1º No âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e
fundacional poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais
acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem
área de competência legal do órgão ou entidade.
§ 1º As atividades de conservação, limpeza, segurança, vigilância,
transportes,
informática,
copeiragem,
recepção,
reprografia,

telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e instalações
serão, de preferência, objeto de execução indireta.
§ 2º Não poderão ser objeto de execução indireta as atividades inerentes às
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.

Mesmo se o Decreto de nº 2.271/1997 exclui a execução por terceiros, aquelas atividades
principais e inerentes aos órgãos da Administração Pública, a prática não se encontra
respeitada em sua plenitude. Assim, a aplicabilidade da terceirização encontra-se
desrespeitada, pois os fatos mostram que o uso desta, cada vez mais se expande nos serviços
públicos, com afrontamento às bases legais.
Em consequência, tende a justificar-se a orientação consubstanciada na
Súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho, porquanto o Estado deve
garantir o atendimento aos princípios da igualdade, da segurança e da
moralidade administrativa com referencia aos trabalhadores “terceirizados”
no sentido do que enseja o § 6º do art. 37: os agentes públicos são
responsáveis pela fiscalização das empresas contratadas “para suprir
necessidade temporária”, no atendimento aos direitos trabalhistas e
previdenciários dos empregados destas [...], procura garantir direitos aos
trabalhadores (GARCIA, 2015, p. 14).

No sentido da irregularidade que vem sendo praticada, à medida que a contratação de
organizações prestadoras de serviços para a execução de serviços públicos, os quais são
integrantes privativamente ao elenco das atribuições dos cargos permanente da Administração
Pública.
A técnica da terceirização utilizada na gestão da Administração Pública provoca o
aparecimento de novas relações de trabalho que fomentam o decréscimo dos patamares
jurídicos de negação dos direitos fundamentais, confrontado nesse sentido as conquistas
sociais e trabalhistas na Constituição Federal de 1988.
Analisa-se assim que:
A terceirização costuma ser definida como processo de gestão empresarial
que consiste a transferência para terceiros de serviços que, originalmente
seriam executados dentro da própria empresa. Desse modo, é a contratação
de um terceiros para a apresentação de serviços para uma empresa, a qual se
aproveita e fui do resultado do labor dos funcionários desse terceiros.
(FORTINI; VIEIRA, apud REIS, 2015, p. 56).

Desde o ano de 2014, a temática da terceirização foi reacendida no Congresso Nacional a
partir da aprovação do Projeto de Lei (PL) 4330/2004. O referido projeto vislumbra sobre a
possibilidade de liberação de transferir toda e qualquer atividade para terceiros.
No entanto, o modo como se propõe regulamentar a terceirização na Administração Pública
provoca fortes posicionamentos contrários, além de receber resistência de organizações
trabalhistas e setores de representação dos trabalhadores, pois na visão dos mesmos, as
propostas apresentadas acarretam mudanças que afetam os direitos trabalhistas assegurados,
em 1943, pela Consolidação das Leis do Trabalho.
A ampla mobilização desfavorável do PL 4330/2004 vem desde instituições do direito do
trabalho no Brasil como a ANAMATRA (Associação Nacional dos Magistrados do
Trabalho), ANPT (Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho), o Conselho Superior
do Ministério Público do Trabalho, o Conselho Federal da OAB (Ordem dos Advogados do
Brasil), o Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais do Trabalho – SINAIT.

Além de organizações representativas, do mesmo modo como pesquisadores, estudiosos do
tema que através de manifestos escritos condenam a proposta, devido à mesma ser uma nítida
forma de precarização da atividade laboral e de desrespeito aos direitos trabalhistas
conquistados deste a CLT.
De acordo com o projeto será permitido contratar todos os cargos e funções públicas. Essa
liberação apresenta duas condicionantes negativas para o profissional, a primeira relaciona a
mercantilização total do serviço laboral, pois os profissionais serão tratados em suma
meramente como peças de um processo, configurando assim como um retrocesso do processo
civilizatório e evolutivo do trabalho.
O projeto desconsidera a relevância da condição da dignidade humana e do valor social do
trabalho, um dos pilares na concretização e efetividade dos princípios constitucionais,
somando às perdas de direitos sociais adquiridos ao longo das lutas sociais.
Já a segunda, é a eliminação da condicional garantida na constituição de 1988 que é a
possibilidade de inserir no serviço público por meio de concurso público. A retirada de
mecanismos que travam e anteparem às possibilidades da contratação na Administração
Pública, é desfavorável ao pilar da consolidação da cidadania brasileira.
Nessas circunstâncias, a terceirização sobre o aspecto moderno da PL 4.330/2004, é vista
como uma condicionante para suprimir os direitos, na medida em que amplia iniquidade
conturbando ainda mais a situação.
O Tribunal Superior do Trabalho – TST, instituição máxima e legítima do poder da Justiça do
Trabalho, também já se posicionou contrário ao PL 4330/2004 a partir de uma carta assinada
pela maioria dos ministros que compõe o TST. Um ofício no qual são apresentadas suas
ponderações, dentre outras:
(…)
II. O PL negligencia e abandona os limites à terceirização já sedimentados
no Direito brasileiro, que consagra a terceirização em quatro hipóteses:
1- Contratação de trabalhadores por empresa de trabalho temporário (Lei nº
6.019, de 03.06.1974);
2- Contratação de serviços de vigilância (Lei n 7.102, de 20.06.1983);
3- Contratação de serviços de conservação e limpeza;
4- Contratação de serviços especializados ligados a atividades-meio do
tomador, desde que inexista a personalidade e a subordinação direta;
III. A diretriz acolhida pelo PL nº 4.330-A/2004, ao permitir a generalização
da terceirização para toda a economia e a sociedade, certamente provocará
gravíssima lesão social de direitos sociais, trabalhistas e previdenciários no
País, com a potencialidade de provocar a migração massiva de milhões de
trabalhadores hoje enquadrados como efetivos das empresas e instituições
tomadoras de serviços em direção a um novo enquadramento, como
trabalhadores terceirizados, deflagrando impressionante redução de valores,
direitos e garantias trabalhistas e sociais.
Neste sentido, o Projeto de Lei esvazia o conceito constitucional e legal de
categoria, permitindo transformar a grande maioria de trabalhadores
simplesmente em ´prestadores de serviços´ e não mais ´bancários´,
´metalúrgicos´, ´comerciários´, etc.
Como se sabe que os direitos e garantias dos trabalhadores terceirizados são
manifestamente inferiores aos dos empregados efetivos, principalmente
pelos níveis de remuneração e contratação significativamente mais
modestos, o resultado será o profundo e rápido rebaixamento do valor social
do trabalho na vida econômica e social brasileira, envolvendo

potencialmente
milhões
de
pessoas.
(…)
IV. O rebaixamento dramático da remuneração contratual de milhões de
concidadãos, além de comprometer o bem estar individual e social de seres
humanos e famílias brasileiras, afetará fortemente, de maneira negativa, o
mercado interno de trabalho e de consumo, comprometendo um dos
principais elementos de destaque no desenvolvimento do País. Com o
decréscimo significativo da renda do trabalho ficará comprometida a pujança
do mercado interno no Brasil.
(…)

Ainda é relevante ressaltar que uma problemática do aspecto doutrinário brasileiro, sobre a
técnica da terceirização, que vem sendo corriqueiramente encontrada, embora que praticada
dentro da ilegalidade doutrinária, é o inadimplência das obrigações trabalhistas e
previdenciárias, e consequentemente a responsabilização da Administração Pública perante os
profissionais terceirizados.
Tal situação coloca ainda a indagação jurídica sobre qual é a responsabilidade da
Administração Pública. De acordo com Garcia (2015, p. 15), “o Estado deve garantir, é dizer,
o Estado tem responsabilidade pelo cumprimento das leis pelos destinatários, no caso,
empresas contratadas. É o que decorre dos princípios-vetores sob análise”.
Nessa perspectiva, a Administração Pública deve responder pelo pagamento aos profissionais
da organização terceirizada, que não cumpriu com suas obrigatoriedades legais e previstas no
contrato de licitação no aspecto dos direitos do trabalho e previdenciários de seus
profissionais que foram incumbidos de executar os serviços públicos estimados.
Na visão Pastore (2011) a existência de constantes desrespeitos aos direitos trabalhistas no
mercado de trabalho atualmente, embora seja uma situação de total repúdio, além de ser uma
desconsideração à condição da dignidade humana é uma situação intolerável. Considerando
tais aspectos, se percebe a necessidade de modificação desse cenário, no sentido de garantir a
eficácia e aplicabilidade das leis trabalhistas e previdenciárias e consequentemente a punição
daqueles que usurpam e cometem devaneios contra os profissionais e seus direitos.
Existe impreterivelmente uma necessidade legal de regulamentar a situação conflituosa que
ocorre sobre o processo de terceirização. Entretanto, o que era vislumbrando sobre um projeto
benéfico ao profissional e consequentemente a atividade laboral demonstra em demasia ser
uma possibilidade que não avança para a construção de uma sociedade mais igual e justa.
Nesse sentido, é notório que a CLT é um importante instrumento da relação de trabalho, no
entanto, a mesma deve ser contextualizada e atualizada para acompanhar as mudanças que
ocorrem nas relações de trabalho do mundo contemporâneo. Modernizar a CLT é essencial,
sobretudo na forma de prestação e contração de serviço da terceirização que passou de uma
situação pontual e se consolida como uma nova maneira flexível de relações de trabalhos,
tanto na Administração Pública como nas organizações privadas.
Portanto, é consideravelmente relevante, urgente e imediato à modernização das normas
jurídicas trabalhistas com ênfase a terceirização, pois as democracias ditas sociais, as quais
visam relações de trabalho que respeitem o profissional vai muito além de com salários
dignos, mas sim a melhoria da qualidade de vida e reconhecimento profissional como fator de
integração social.
3

Metodologia

Na construção desse estudo, se busca interpretar o fenômeno da técnica organizacional da
terceirização com ênfase na Administração Pública, exaltando as consequências
administrativas e legais na relação de trabalho. Assim, para atingir o objetivo proposto neste
trabalho, foi realizado o procedimento de pesquisa teórica de finalidade exploratória
bibliográfica pertinente à temática, através de livros e publicações em revistas e periódicos.
Ainda, em conformidade com os objetivos, a pesquisa realizada é do tipo descritivaexplicativa, pois tem a finalidade de caracterizar o fenômeno da prática gerencial da
terceirização dos serviços públicos. Busca-se identificar os fatores que condicional a relação e
interação entre o contratante, contratada e o profissional que se encontra no inserido nessa
relação trabalhista.
A pesquisa descritiva procura classificar, explicar e interpretar fatos que ocorrem, permitindo
o pesquisador apenas o registro e descrever os fatos observados sem interferência direta ou
indiretamente na mesma (PRODANOV, 2013).E, para realizar esse parâmetro se busca por
meio da pesquisa descrever as características do fenômeno da técnica gerencial da
terceirização, o que contribuirá para atingir os objetivos propostos nesse estudo.
Portanto, na conformidade de demostrar a relevância do presente estudo, além de estabelecer
a relação entre causa e efeito dos objetivos apresentados, através de parâmetros não
mensuráveis, procederá à sistematização da compreensão encontrada, com a finalidade de
evidenciar a terceirização na Administração Pública a partir de um caráter mais objetivo e
concreto.
4.

Análise de Resultado

Na Administração Pública, o processo de terceirização é visando a sua aplicabilidade no que
tange a concepção da eficiência da Administração Pública. Nessa vertente, a terceirização se
impõe no processo de modernização de amplo nível efetivação da descentralização, a qual se
configura como um meio da flexibilização dos serviços públicos.
Entretanto, é possível verificar que a terceirização venha sendo utilizada de má fé, visto que,
não pode ser um instrumento praticado para colocar na Administração Pública um
profissional contratado por uma organização prestadora de serviço. Quando, o justo e legal,
deveria se encontrar na função um profissional na condição de servidor ou empregado
público, respeitando o artigo 37 da Constituição brasileira em vigor, que determina o
procedimento de seleção e aprovação mediante concurso público.
Nessa perspectiva, há duas situações que divergem sobre a terceirização, pois aqueles que são
favoráveis defendem que a mesma fomenta a competividade das organizações prestadores de
serviços terceirizados e consequentemente aumenta a produtividade no local que desempenha
os serviços da qual foi contratada. Argumentam também que a terceirização possibilita o
aumento de vagas posto de trabalhos, porém, inexistem dados sólidos que comprovem tais
premissas, Desse modo, não se pode considerar que a técnica da terceirização somente traz
vantagens para os envolvidos nesse processo.
O fato é que no Brasil a terceirização instituiu nova dinâmica, degradando o trabalho,
desigualando e interferindo nas relações de cooperação e contribuindo para fragmentar a
organização sindical. Realidade que aprofundará ao permitir a legalidade da terceirização em
todos os seus aspectos inclusive, perdas de garantias de igualdade de direitos e condições de
trabalho.
Estas são algumas das questões que clamam por urgentes respostas para que a prestação de
serviços especializados possa seguir sua vocação de alavanca na busca pela ampliação do

mercado de trabalho. E que o processo da terceirização ultrapasse o patamar adverso da
redução dos custos, seja na Administração Pública ou privada.
Nessa perspectiva, a terceirização deve ser aperfeiçoada daquele sentido da década de 1990,
em que as empresas fugiam de suas obrigações trabalhistas. Nos dias atuais, existe a
necessidade de busca por apoio em serviços específicos, assim como também condições
dignas dessa relação de trabalho.
Ademais a frenética aplicabilidade da terceirização na Administração Pública deve ser
repensando, pois o objetivo de diminuir custeio com o pessoal não necessariamente vai
resultar em ganho com a eficiência se determinado serviços passa a ser realizado pelo advento
da terceirização. Pois o que muito se percebe é que a pratica acaba sendo mais prejudicial.
5.

Considerações Finais

O mercado de trabalha atravessa profundas transformações que precisa de uma adequada
combinação técnica e legal do processo de terceirização. Há a necessidade de tratar de modo
gerencial que é a contratação de outrem para a realização de serviços, deve ser uma parceria
ente a organização contratada, contratante e os profissionais que realizaram propriamente a
execução dos serviços.
De acordo com Garcia (2015), a temática da terceirização já permanece a mais de 17 anos em
debate no Congresso Nacional e ainda a matéria não foi regularizada. Com o processo
continuo das transformações ocorridas no mercado de trabalho na ultima década, já se
encontra atrasada a legislação brasileira sobre a terceirização, pois a CLT mesmo com suas
atualizações é ineficiente sobre a matéria.
No âmbito da Administração Pública e de acordo com os preceitos prescritos no sistema
jurídico brasileiro, em especial a Lei de Reponsabilidade Fiscal visa inibir a substituição do
servidor ou empregado público por terceirizados com o objetivo de não atingir os limites com
as despesas de pessoal.
Nesse sentido, acerca do processo da terceirização na Administração Pública, pondera-se
sobre seus aspectos organizacionais e legais de aplicabilidade prática e objetiva, a técnica de
terceirização promove consequências intensas da precarização das relações de trabalho, além
de caracteriza-se uma fragmentação da CLT.
È relevante ainda ponderar que, o surgimento da legislação trabalhista nos anos de 1950 tinha
a ideia proteger o profissional. Também vislumbrava preservar a dignidade do homem no
ambiente de sua atividade laboral, difundido com o pensamento da justiça social com
garantias estabelecidas à proteção das necessidades básicas e a dignidade da pessoa humana,
afinal, o trabalho tem conotação de realização pessoal.
Entretanto, a necessidade de atualização da CLT é relevante para assegurar aqueles que
trabalham na forma de terceirizados sejam asseguradas suas garantias dos direitos trabalhistas
e previdenciárias. Uma legislação que combata a inadequação e exploração do trabalho
humano de prestação de serviços que os profissionais estão submetidos às novas relações de
trabalho.
Tais implicações devem ser ajustadas as novas circunstâncias, estendendo aos profissionais de
organizações terceirizadas a proteção jurídica. A necessidade da segurança dos direitos
trabalhistas e previdenciários iguais aos demais profissionais, em consonância com os ditamos
constitucionais dos direitos sociais. Decerto, a CLT de 80 anos atrás se encontra muito
obsoleta, uma vez que, as relações de trabalho nos dias atuais são muito distintas.

Porém, a eficiente regulamentação do processo da prestação de serviços passa muito longe do
Projeto de Lei 4330/2004 que vislumbra a bandeira da modernidade, que seria simplesmente
terceirizar toda e qual serviço, em regra, profissionais ganhando salários menores e em piores
condições de trabalho do que aqueles contratados diretamente.
Ao ampliar a terceirização para qualquer tipo atividade, independentemente da distinção entre
atividade meio e atividade fim, abre a possibilidade de que todos os trabalhadores brasileiros
sejam terceirizados. Sem considerar, ainda, as categorias e finalidade de serviços prestados na
Administração Pública.
Além do mais o PL 4330/2004 é uma afronta a Constituição, desrespeitando os princípios da
igualdade e segurança. Ressaltando ainda as formas legais de inserção de profissional no
serviço públicos, seja por meio do concurso, nomeação em cargo de comissão ou a contração
por tempo determinado a partir de uma necessidade esporádica.
Nesse sentido, o que pode ser demonstrado é que as formas turvas de regulamentar a
terceirizações têm encontrado freios no entendimento jurisprudencial consolidado pelo TST
na Súmula 331. O PL em questão, ao invés de avançar em relação a esse entendimento,
retrocede.
Levando em consideração ainda a premissa da Constituição brasileira todo profissional deverá
ter respeitado a segurança perante a lei dos seus direitos na qual o Estado tem a
responsabilidade de garantir através dos seus agentes públicos responsáveis pela fiscalização
do cumprimento legal dos direitos trabalhistas e previdenciárias das organizações prestadoras
de serviços.
A terceirização sendo uma realidade presente se figura como os novos pares da relação de
trabalho no Brasil. A mesma deve ser uma técnica de viabilização as condições objetivas e
equiparadas aos profissionais tradicionais, pois todo profissional deve possuir segurança e
igualdade quanto aos seus direitos, perante a lei.
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