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RESUMO 
 

 
A terceirização trabalhista é um tema que ganhou bastante evidência no Brasil, em 
especial a partir da década de 90, devido à promulgação da CF de 1988 e de diversas 
reformas administrativas que facilitaram essa prática. Em 31 de março de 2017, foi 
publicada a Lei n° 13.429, conhecida como Lei da Terceirização Irrestrita, que versa sobre 
trabalho temporário em empresas urbanas e sobre a contratação de empresa de 
prestação de serviços. Muito se discute acerca desse novo dispositivo legal, e diversas 
dúvidas ainda permanecem sobre limites e possibilidades de aplicação da referida Lei. O 
presente trabalho discute os efeitos que poderão ser evidenciados por conta da utilização 
de preceitos dessa legislação pela Administração Pública Federal, tanto com relação à 
substituição de Servidores Públicos quando às tendências de ampliação do escopo de 
atividades passíveis de serem terceirizadas. A presente monografia foi elaborada por 
meio de pesquisa descritiva e explicativa, com coleta de informações bibliográficas e 
documentais, e utilizou-se como palco de análises dos seus possíveis efeitos a Secretaria 
da Receita Federal do Brasil. 
 
 
 
Palavras-chave: Lei de Terceirização Irrestrita. Lei n° 13.429/2017. Terceirização na 
administração pública. Precarização das relações de trabalho. 
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1 INTRODUÇÃO 

O estudo da temática trabalho, seja do ponto de vista do Direito, ou da atividade 

praticada pelo ser humano, deve ser realizado sempre com foco na evolução histórica e 

social das comunidades envolvidas. 

A terceirização é um fenômeno que emergiu no contexto de uma guerra, como 

forma de inovação da sistemática produtiva que buscava uma maior eficiência e eficácia 

na produção de bens. 

Diante da evolução técnica, econômica e social do período do pós-guerra, a 

terceirização começou a ser vista como uma alternativa de desenvolvimento do trabalho, 

capaz de se adequar às novas realidades do modelo de produção então dominante na 

maioria dos países do mundo. 

No Brasil, esse fenômeno é ainda mais recente, mas conseguiu criar raízes 

capazes de se fortalecer com o tempo, e de se adequar, seja inserido em um Estado com 

viés desenvolvimentista, neoliberal, regulador ou social. 

E foi o próprio Estado Brasileiro, por meio de diversas reformas institucionais, 

planos econômicos, leis, emendas constitucionais, decretos e outras normas 

regulamentadoras que criou as bases para a disseminação da modalidade de trabalho 

por meio da terceirização. Tais regramentos impactaram, e ainda exercem enorme 

influência, na vida do trabalhador, que tem que se adequar constantemente às novas 

situações e realidades impostas pelo mercado de trabalho. 

Com isso, pretende-se discutir, no presente trabalho, em que medida a 

promulgação da Lei de Terceirização Irrestrita poderá promover alterações significativas 

no modo como a Administração Pública lida com a questão de pessoal, quais os 

mandamentos da referida Lei que poderão ser aplicados no Serviço Público e como 

poderá ocorrer essa aplicação. O palco escolhido para a análise dessas possibilidades 

supracitadas é a Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB). 

A escolha desse ente deveu-se a alguns fatores que fazem com que o 

entendimento das formas de uso da Lei pelo Administrador Público seja mais claramente 

compreendido. 

Primeiramente, a SRFB é órgão presente em todas as capitais dos estados 

brasileiros e em diversas outras cidades; a quantidade de servidores lotados no órgão, 
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assim como o número de atuais terceirizados, são bastante significativos e facilitam uma 

melhor compreensão do modo como a Lei de Terceirização Irrestrita poderá realmente 

afetar a Administração Pública Direta. 

Existe uma divisão acerca das atividades consideradas fins e meio no órgão (à 

despeito da falta de unanimidade doutrinária ou indefinição legal acerca do tema, também 

estudado no presente trabalho), pois segundo o parágrafo único do art. 5° da recém 

promulgada Lei n° 13.464/2017, os Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil 

(AFRFB) são considerados “autoridades tributárias e aduaneiras da União” (BRASIL, 

1995) e, portanto, serão colocados como exclusivos executores das atividades-fim do 

ente, em que pese os Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil (ATRFB) 

pertencerem à mesma estrutura de Carreira Tributária e Aduaneira da Receita Federal 

do Brasil.  

O Ministério da Fazenda e a própria Secretaria da Receita Federal disponibilizam 

dados atualizados do quantitativo de servidores AFRFB, ATRFB e Administrativos, além 

de manterem portal atualizado com informações acerca de todos os funcionários 

contratados por meio de empresa de fornecimento de mão de obra e quais serviços são 

contratados. 

Dessa forma, como meios de se delimitar o estudo do objeto e de coletar 

informações mais solidas, sem se ter pretensões de que essa pesquisa seja 

representativa de todos os Poderes União, mas que sirva apenas de base para pesquisas 

maiores posteriores, escolheu-se a Secretaria da Receita Federal do Brasil como foco de 

cometa de informações para o presente estudo. 

Trata-se de pesquisa dos tipos descritiva e explicativa. Acerca dos procedimentos 

técnicos para coleta de informações, optou-se pela pesquisa bibliográfica, pois foram 

utilizadas análises de livros, leis e artigos científicos; mas também foi utilizada pesquisa 

documental (GIL, 2008), uma vez que se buscou dados diretamente de fontes primarias, 

sem qualquer tipo de tratamento ou análise inicial, pois a Lei em comento é bastante 

recente, não dispondo ainda de farto material de estudo. 

No intuito de se cumprir com o objetivo principal de se analisar os possíveis efeitos 

da Lei n° 13.429/2017 no serviço público federal, o presente trabalho foi dividido em 4 

partes. Na primeira, foi abordado o conceito e um histórico sobre a terceirização a nível 
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mundial e no Brasil, com seu surgimento e implicações no mercado de trabalho no 

decorrer do tempo. Tiveram destaques as alterações nos modelos produtivos industriais, 

como o Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo, e como essas formas produtivas 

implicaram e impulsionaram o surgimento da terceirização trabalhista, além da discussão 

acerca da dicotomia atividade-fim e atividade-meio. 

Em seguida, foi desenvolvida uma análise da terceirização no serviço público, com 

destaque para as reformas pelas quais o Brasil passou e que influenciaram a aplicação 

do instituto da terceirização no serviço público. Ainda, foi apresentada a legislação atual 

que regula a terceirização tanto no serviço público quanto na iniciativa privada. 

A terceira parte explica de modo mais completo a Lei n° 13.429/2017, em sua 

dupla acepção sobre o trabalho terceirizado: temporário e geral. Além do que é 

apresentada toda a estrutura da SRFB, incluindo sua forma de terceirização, e como a 

Lei de Terceirização Irrestrita poderá interferir na Administração Pública, com foco na 

SRFB, já previamente apresentada e descrita. 

A quarta e última parte do presente trabalho faz uma análise sobre os custos e 

benefícios da referida Lei se aplicada na Administração Direta Federal, tanto do ponto de 

vista do Governo Federal e dos servidores públicos quanto do trabalhador afetado por 

essa legislação. 
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2 A TERCEIRIZAÇÃO 

2.1 TAYLORISMO, FORDISMO, TOYOTISMO E TERCEIRIZAÇÃO 

O instituto da terceirização é um fenômeno bastante recente na história do Direito 

do Trabalho. Foi a partir da Segunda Guerra Mundial que se identificou, pela primeira 

vez, essa prática no mundo. Por conta do esforço de guerra, e com o direcionamento da 

capacidade produtiva da indústria para a oferta de produtos bélicos, especialmente a 

indústria americana, “a saída encontrada (…) foi remodelar a forma de produção, 

transferindo atividades não essenciais a outras empresas”1 . Assim, todas as outras 

atividades que não tinham foco na produção de armamentos para a guerra e 

consideradas, portanto, secundárias, foram delegadas a terceiros2. 

A base produtiva à época era bastante influenciada pelos importantes estudos de 

Frederick Winslow Taylor (1856-1915), com destaque especial para as suas obras 

Princípios da Administração Científica, cuja primeira publicação nos EUA data de 1911, 

e Shop Management, publicado como artigo pela primeira vez em 1903. O Taylorismo, 

como ficou conhecido o pensamento do autor, surgiu da constatação de que a 

capacidade produtiva de um trabalhador de experiência média era sempre maior que a 

sua produção “real” na empresa (PINTO, 2010, p. 25). 

De acordo com Fernando G. Tenório, em artigo eletrônico3: 

O taylorismo contribuiu para essa nova forma de gestão na medida em que a 
concentração técnica permitiu, através das M-Fs [máquinas-ferramentas], utilizar 
mão de obra não necessariamente capacitada, como era o caso dos contratados 
ou dos trabalhadores de ofício que desempenhavam suas tarefas a partir de um 
conhecimento tácito e até consuetudinário. Agora, com as M-Fs, o trabalhador 
seria treinado sob o princípio do one best way (“melhor gesto”) para desempenhar 
determinada tarefa em um determinado tempo junto à máquina. O conteúdo do 
trabalho dessa nova mão de obra não ficou restrito ao operário especializado ou 
semiespecializado do “chão de fábrica”, mas disseminou-se nas tarefas 
burocráticas tanto do setor secundário quanto do terciário da economia. 
Exemplos são os datilógrafos, tipógrafos e mecanógrafos que tinham seus 
desempenhos avaliados pelos números de toques dados nas máquinas de 

                                                        
1 FELICIO, Alessandra Metzger; Henrique, Virginia Leite. Terceirização: caracterização, origem e evolução 
jurídica. In DELGADO, Gabriela Neves; HENRIQUE, Carlos Augusto Junqueira (Coord.). Terceirização no 
Direito do Trabalho. Belo Horizonte: Mandamentos, 2004, p. 81. 
2  CASTRO, Rubens Ferreira de. A Terceirização no Direito do Trabalho. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 
75. 
3 TENÓRIO, Fernando G. A unidade dos contrários: fordismo e pós-fordismo. Revista de Administração 
Pública, vol.45 n°.4, Rio de Janeiro, agosto, 2011. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-76122011000400011>. Acesso em: 
03/07/2017. 
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datilografar, de tipografia ou de fichas preenchidas nas máquinas contábeis. A 
proposta do taylorismo para o one best way, a análise e definição de como melhor 
executar a tarefa, pode ser resumida da seguinte forma: 
— definição exata dos movimentos elementares necessários para executar o 
trabalho e das ferramentas e materiais utilizados; 
— determinação por cronometragem, ou outros métodos de medida, dos tempos 
necessários para executar cada um desses movimentos; 
— análise dos movimentos para conseguir sua simplificação e a maior economia 
de gestos; 
— reunião dos movimentos em uma sequência que constitui uma unidade de 
tarefa (TENÓRIO apud Durand, 1978:50). 
(…) 
O enfoque de Taylor não estava restrito, como já observamos, à análise de 
tarefas, mas ao desenvolvimento de uma sistematização de ideias que vai da 
organização da produção à organização do trabalho.  
 

As indústrias da época da Segunda Guerra Mundial, fossem elas voltadas ao forte 

setor bélico ou aos setores não essenciais, tinham como modelo produtivo as ideias de 

Taylor. É importante definir esse marco temporal uma vez que, pouco antes da Segunda 

Guerra Mundial, Henry Ford (1862-1947), absorvendo e desenvolvendo as técnicas 

organizacionais de base taylorista, e utilizando como experimentação a planta fabril de 

sua empresa, Ford Motor Company, foi capaz de revolucionar o modelo produtivo de 

modo a impulsionar o consumo e a produção em massa, com repercussão em toda 

estrutura do modelo produtivo da época. 

Isso foi possível graças a inovação técnica da linha de montagem, constituída por 
dois elementos base: (a) um mecanismo de transferência do objeto de trabalho 
(trilho ou esteira, por exemplo) integrado a um comando único que lhe transmite 
um movimento regular ao longo do tempo, e (b) um conjunto de postos de 
trabalho uniformemente dispostos no trajeto percorrido pelo objeto de trabalho, 
ordenados de forma linear, sendo mínima a intervenção de cada um destes 
postos de trabalho na produção como um todo. (PINTO, 2010, p. 36).  

 

Ainda de acordo com Fernando G. Tenório, em seu artigo eletrônico: 

O fordismo é um método de organização da produção e do trabalho 
complementar ao taylorismo “que se caracteriza pelo gerenciamento 
tecnoburocrático de uma mão de obra especializada sob técnicas repetitivas de 
produção de serviços ou de produtos padronizados” (Tenório, 1994:88). Como 
paradigma gerencial, o fordismo surge no setor secundário da economia e mais 
especificamente na indústria automobilística. Seu conteúdo é originado em uma 
fábrica de veículos, passando a fazer “escola” nos demais setores econômicos. 
Portanto, o fordismo é: um princípio geral de organização da produção 
(compreendendo paradigma tecnológico, forma de organização do trabalho e 
estilo de gestão). Neste plano, podem ser destacados os seguintes traços 
característicos ou princípios constitutivos do paradigma fordista: a) racionalização 
taylorista do trabalho: profunda divisão — tanto horizontal (parcelamento das 
tarefas) quanto vertical (separação entre concepção e execução) — e 
especialização do trabalho; b) desenvolvimento da mecanização através de 
equipamentos altamente especializados; c) produção em massa de bens 
padronizados; d) a norma fordista de salários: salários relativamente elevados e 
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crescentes — incorporando ganhos de produtividade — para compensar o tipo 
de processo de trabalho predominante (TENÓRIO apud FERREIRA et al., 1991). 

 

Diante do exposto, e de modo mais simples, pode-se afirmar que a metodologia 

vigente de organização da produção e do trabalho em fins do século XIX e primeira 

metade do século XX era pautada pelo Taylorismo e, no pós Segunda Guerra, pelo 

Fordismo4. 

É clara a percepção de que o Taylorismo, aperfeiçoado pelo Fordismo, ambos se 

referem a práticas de organização do trabalho fundadas na planta industrial que produz 

internamente sua manufatura com total controle dos meios e processos de produção e 

das tecnologias envolvidas. Esse modelo de fábrica era movimentado pela grande massa 

de trabalhadores que executavam tarefas simples e repetitivas. Assim, o grau de 

hierarquização dos trabalhadores dentro da própria indústria é pressuposto para o 

funcionamento do sistema. É essa hierarquização, somada ao controle de todas as 

etapas de produção, que caracterizam verticalização da produção. 

O Fordismo espalhou-se por diversos setores além do automobilístico, setor que 

o originou, e perdurou fortemente com seus conceitos de produção em massa e em linha 

de montagem, até o início dos anos 50. 

O período pós Segunda Guerra Mundial, com a vitória dos Aliados sobre o 

nazismo, caracterizou-se por uma exuberância econômica que chegou a ser conhecida 

como “Os Anos Dourados”, nas palavras de Eric Hobsbawm. 

Nenhum homem faminto e sóbrio pode ser convencido a gastar seu último dólar 
em outra coisa que não comida. Mas uma pessoa bem alimentada, bem vestida, 
bem abrigada e em tudo mais bem cuidada pode ser convencida a escolher entre 
um barbeador e uma escova de dentes elétrica.  
[…] 
Durante os anos 50, sobretudo nos países “desenvolvidos” cada vez mais 
prósperos, muita gente sabia que os tempos tinham de fato melhorado, 
especialmente se suas lembranças alcançavam os anos anteriores à Segunda 
Guerra Mundial. Um primeiro-ministro conservador britânico disputou e venceu 
uma eleição geral em 1959 com o slogan “Você nunca esteve tão bem”, uma 
afirmação, sem dúvida, correta. (HOBSBAWN, 1995, p. 252). 

 

A indústria cresceu vertiginosamente. O modelo fordista, combinado com a 

metodologia produtiva do taylorismo de divisão do trabalho, passou a ser adotado em 

larga escala por diversos setores produtivos em todo o mundo. 

                                                        
4  Diversos autores, dentre eles Benedito Rodrigues de Moraes Neto, indicam que o Fordismo deve 
ser interpretado "como desenvolvimento da proposta taylorista" (Moraes Neto, 1989:35). 
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Acontece que, no início dos anos 1970, toda essa exuberância vivida pelo 

capitalismo do século XX, entrou em uma profunda crise. Esta crise atingiu fortemente 

não só os países centrais, onde o modo capitalista de produção já havia alcançado níveis 

de consumo e de produção sem precedentes na história mundial, mas também, de modo 

reflexo, os países emergentes que ainda se iniciavam nesse modelo. Evidenciou-se, 

portanto, uma crise à nível global. 

De acordo com Ricardo Antunes (2001, p. 30) os definidores deste processo de 

crise são os elementos a seguir: queda da taxa de lucro, agregada ao aumento da força 

de trabalho; esgotamento dos padrões taylorista e fordista de produção; hipertrofia da 

esfera financeira, maior concentração de capitais; crise do Estado de Bem-Estar Social e 

a acentuação das privatizações. 

Os sistemas de produção à época começaram a mostrar-se inviáveis. Os impactos 

da crise também foram sentidos nos trabalhadores, com a mitigação de seus direitos. 

Entrava em colapso o Estado do Bem-Estar Social5, com o esgotamento das políticas 

econômicas Keynesianas 6 , que auxiliaram, sobremaneira, a economia mundial 

(capitaneada pela economia americana) a superar a grande depressão de 1929. 

De acordo com David Harvey (2008, p. 135), a crise ocorreu, principalmente, “em 

função da incapacidade de o fordismo absorver as demandas geradas pelo sistema 

capitalista”. O autor considerava o modelo de produção fordista bastante rígido.  

Ainda segundo o autor inglês, contribuíram para a crise do fordismo “os impactos 

dos choques do petróleo na economia ocorrido em 1973”; “mudanças tecnológicas”; 

“fusões e incorporações de empresas”; “desigualdades entre os setores de trabalho no 

                                                        
5 Estado de bem-estar social, Estado-providência ou Welfare State é um tipo de organização política e 
econômica que coloca o Estado como promotor e regulamentador de toda a vida e saúde social, política e 
econômica de um país. De acordo com José Luis Fiori, “Uma premissa metodológica aparentemente 
simples, mas cuja imensa complexidade prática aparece de imediato quando tentamos reunir, sob um 
mesmo conceito, o da 'proteção social', instituições e práticas tão radicalmente distintas como podem ser 
as Poor Laws e as Friendly Societies inglesas, os seguros sociais compulsórios alemães, dos tempos de 
Bismarcki, as Caixas de Pensão brasileiras dos tempos de Eloy Chaves, o New Deal norteamericano de 
Roosevelt ou, finalmente, o Estado de Bem-Estar Social, a forma moderna mais avançada de exercício 
público da proteção social". FIORI, José Luis. Estado do Bem-Estar Social: Padrões e Crises. Instituto de 
Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. 2012, p. 1. Disponível em: 
<http://www.iea.usp.br/publicacoes/textos/fioribemestarsocial.pdf/>. Acesso em: 03/07/2017. 
6 A escola keynesiana, ou simplesmente o Keynesianismo, deriva dos estudos econômicos do inglês John 
Maynard Keynes em seu livro Teoria geral do emprego, do juro e da moeda (General theory of employment, 
interest and money), que consiste, em síntese, em uma ideia de atuação do Estado como agente 
impulsionador e controlador da economia, no objetivo de liderar a condução ao pleno emprego. 
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interior do sistema fordista”; “surgimento de novas necessidades no que se refere ao 

consumo”; e finalmente, “o surgimento da concorrência japonesa, com sua nova 

concepção de gestão e produção automobilística”. 

Já de acordo com Maurício Godinho Delgado (2005, p.46): 

No cenário da forte crise econômica então desencadeada no Ocidente, com a 
exacerbação da concorrência interempresarial e mundial, inclusive com a célere 
invasão, naqueles anos, do mercado econômico europeu e norte-americano pelo 
novo concorrente japonês, tudo associado ao desenvolvimento da chamada 
terceira revolução tecnológica e das condições macropolíticas desfavoráveis ao 
Estado do Bem-Estar Social, passa-se a assistir à incorporação de novos 
sistemas de gestão empresarial e laborativa. 

 

Os fatos históricos narrados mostram o esgotamento do modelo fordista em face 

da crise da década de 70 do século XX. Assim, no bojo de um país cuja economia 

encontrava-se emergente à época, o Japão, surge um novo modelo econômico de gestão 

produtiva capitalista, bastante distinto de seu antecessor no que se refere, 

especialmente, à organização do trabalho e da produção. Trata-se do Pós-fordismo, ou 

o Toyotismo. 

Esse novo modo de produção capitalista não é centrado na produção e no 

consumo de massa, como o fordismo o era, mas pauta-se na ideia de flexibilidade de 

produção. Dessa forma, as empresas trabalham com estoques mínimos, sempre voltadas 

à produção de pequenas quantidades, porém em adequação ao consumidor. 

Com o Pós-fordismo, a produção econômica consegue acompanhar e evoluir de 

acordo com os padrões de consumo em determinado momento, uma vez que toda a 

produção é organizada de modo just in time7, quando ocorre o processo de demanda do 

bem manufaturado. 

O Sistema Toyota de Produção (por isso a nomenclatura Toyotismo), idealizado 

pelo engenheiro mecânico japonês Taiichi Ohno (1912 – 1990), é considerado um 

expoente do pós-fordismo. Em consequência dessas mudanças tecnológicas e nas 

relações de trabalho, os antigos sistemas foram superados pelo Toyotismo, que é um 

modo de produção com especialização mais eficiente no quesito de atendimento das 

múltiplas demandas do mercado segmentado, já que a automatização fordista não se 

                                                        
7 Significa dizer que a produção de determinado bem ocorre no momento em que existe a demanda 
efetivamente solicitada pelos consumidores. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Toyotismo
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mostrava tão eficaz. Assim, quebra-se o conceito de produção em massa do Fordismo, 

para a produção flexível, em que produção deve refletir a demanda por determinado bem. 

Característica comum ao Toyotismo é a prática corriqueira da subcontratação de 

empresas no intuito de se executar tarefas e procedimentos acessórios ligados ao 

produto final, de modo descentralizado. Assim, tem-se uma empresa principal bastante 

enxuta e que comanda o processo produtivo, rodeada de outras empresas 

subcontratadas que executam tarefas acessórias relacionadas ao produto principal. 

Essa reorganização do modo de produção pressupõe a redefinição das 

características dos trabalhadores desse novo modelo, e as consequências dessa 

evolução para o mercado de trabalho são evidentes. O trabalhador, antes atuando sob a 

égide da imposição da velocidade automática da linha de montagem (PINTO, 2010, p.38), 

é colocado diante de uma realidade absolutamente diferente, nunca antes testemunhada. 

Para a efetiva flexibilização do aparato produtivo, é também imprescindível a 
flexibilização dos trabalhadores. Direitos flexíveis, de modo a dispor desta força 
de trabalho em função direta das necessidades do mercado consumidor. O 
toyotismo estrutura-se a partir de um número mínimo de trabalhadores, 
ampliando-os, através de horas extras, trabalhadores temporários ou 
subcontratação, dependendo das condições de mercado. O ponto de partida 
básico é um número reduzido de trabalhadores e a realização de horas extras 
(ANTUNES, 2011, p. 34).  

 

O trabalhador, inserido numa produção flexível e com pouca estabilidade de 

emprego e demais garantias trabalhistas, com os termos de produção definidos pela 

demanda agregada, sofre todos os impactos dos diversos choques econômicos de oferta 

e de demanda. Assim, quando se tem alta procura por determinado bem de consumo, 

contrata-se mais trabalhadores de modo a atender essa procura. Contrariamente, no 

momento em que se evidencia uma queda na demanda ou excesso de oferta, reduz-se 

a produção com a consequente demissão de trabalhadores. 

Conclui-se que, com a queda do Estado de Bem-Estar Social, surge o Toyotismo 

com uma proposta econômica neoliberal 8  capaz alterar profundamente as bases 

                                                        
8 Importante remeter aos estudos da CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina), que buscaram 
explicar o desenvolvimento econômico mundial rompendo premissas neoliberais, sob o viés histórico de 
um centro capitalista de países desenvolvidos e do subdesenvolvimento das nações periféricas. As ideias 
de expoentes como Raúl Prebisch (1901 – 1986) e do brasileiro Celso Furtado (1920 – 2004) consistiam 
na busca da industrialização de países subdesenvolvidos, a periferia, por meio de uma alteração profunda 
da divisão internacional do trabalho, em que os periféricos seriam simples fornecedores de matérias-primas 
e de mão de obra barata. Os estudos da CEPAL visavam o compartilhamento do conhecimento tecnológico, 
dominado pelos países centrais, com os países periféricos. Ver FURTADO, Celso. Desenvolvimento e 
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produtivas capitalistas e torna-se, com isso, um modelo precursor que assentou as bases 

para o desenvolvimento da terceirização trabalhista como forma de utilização de mão de 

obra de modo flexível. Foi no modelo Toyotista que a terceirização trabalhista tomou sua 

forma mais parecida com que pode ser encontrado hoje em todo mundo. 

Por meio de uma breve análise histórica dos principais sistemas de produção 

capitalistas que efetivamente causaram impacto tanto na produção de bens e serviços 

como nas relações trabalhistas, especialmente no pós Segunda Guerra Mundial, pôde-

se entender como as relações de terceirizações trabalhistas tomaram forma para 

culminarem no que hoje é comumente conhecido como outsourcing, focalização, 

subcontratação, externalização de atividades, entre outros. 

 

2.2 CONCEITO DE TERCEIRIZAÇÃO 

Inúmeros autores nacionais e internacionais fazem definições do conceito de 

Terceirização. Alguns merecem destaque pela relevância fornecida ao tema.  

Maurício Godinho Delgado (2016, p. 487): 

“A expressão terceirização resulta de neologismo oriundo da palavra terceiro, 
compreendido como intermediário, interveniente. Não se trata seguramente, de 
terceiro no sentido jurídico, como aquele que é estranho a certa relação jurídica 
entre duas pessoas ou mais partes. O neologismo foi construído pela área de 
administração de empresas, fora da cultura do Direito, visando enfatizar 
descentralização empresarial de atividades para outrem, um terceiro à empresa”. 

 
Outra importante informação fornecida pelo mesmo autor, destaca que: 

“Para o Direito do Trabalho terceirização é o fenômeno pelo qual se dissocia a 
relação econômica de trabalho da relação justrabalhista que lhe seria 
correspondente. Por tal fenômeno insere-se o trabalhador no processo produtivo 
do tomador de serviços sem que se estendam a este os laços justrabalhistas, 
que se perseveram fixados com uma entidade interveniente. A terceirização 
provoca uma relação trilateral em face da contratação de força de trabalho no 
mercado capitalista: o obreiro, o prestador de serviços; a empresa terceirizante, 
que contrata este obreiro, firmando com ele os vínculos jurídicos trabalhistas 
pertinentes; a empresa tomadora de serviços, que recebe a prestação de labor, 
mas não assume a posição clássica de empregadora desse trabalhador 
envolvido” (DELGADO, 2016, p. 487). 

 

                                                        
Subdesenvolvimento. Rio de Janeiro, Fondo de Cultura, cap. IV, 1961; e PREBISCH, Raúl. O 
desenvolvimento da América Latina e alguns de seus problemas principais. Santiago, Boletim económico 
de América Latina, 1949. 
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Já para Fernando Basto Ferraz (2006, p. 239), em pensamento bastante similar 

ao de Maurício Godinho Delgado, informa que “a expressão ‘terceirização’ surgiu através 

da área de administração de empresas, objetivando dar ênfase à descentralização 

empresarial de atividades para outrem, um terceiro à empresa”. 

Ampliando um pouco mais a noção sobre o conceito de Terceirização, retomam-

se as lições de Ciro Pereira da Silva9, que a vê como: 

“[...] a transferência de atividades para fornecedores especializados, detentores 

de tecnologia própria e moderna, que tenham esta atividade terceirizada como 

atividade‐fim, liberando a tomadora para concentrar seus esforços gerenciais em 

seu negócio principal, preservando e evoluindo em qualidade e produtividade, 

reduzindo custos e gerando competitividade. ” 

 

O presente trabalho tem como escopo de pesquisa a terceirização no âmbito da 

Administração Pública Direta. Portanto, é altamente oportuno o conceito trazido por Maria 

Sylvia Zanella Di Pietro (2009, p.343): 

“No âmbito do direito do trabalho, terceirização é a contratação, por determinada 

empresa (o tomador do serviço), do trabalho de terceiros para o desempenho de 

atividade‐meio. Ela pode assumir diferentes formas, como empreitada, locação 

de serviços, fornecimento etc. O conceito é o mesmo para a Administração 

Pública que, com muita frequência, celebra contratos de empreitada (de obra e 

de serviço) e de fornecimento [...]. ” 

 

Por fim, considerando que as lições acima dos ilustres pesquisadores nacionais 

sirvam de alicerce para consolidar o pensamento predominante no Brasil sobre o conceito 

de Terceirização, é importante também destacar algumas definições de pesquisadores 

estrangeiros, de modo que se chegue a um conceito uniforme e reconhecido 

mundialmente sobre o tema, sem objetivar obviamente esgotar o conceito ou excluir 

noções de que possam existir pensamentos contrários à ideia explorada no presente 

trabalho, mas apenas refletir o pensamento majoritário nos cenários nacional e 

internacional. 

Segundo Ronan Mdevor (MDVOR, 2005, p. 7): 

“Outsourcing involves the sourcing of goods and services previously produced 
internally whithin the sourcing organization from external suppliers. The term 
outsourcing can cover many areas, including the outsourcing of manufactorin as 
well as services. The term outsourcing is most commonly used in relation to the 
switching of the sypply of product or service activities to external suppliers. 

                                                        
9 SILVA, Ciro Pereira da apud CARELLI, Rodrigo de Lacerda. Formas atípicas de trabalho. São Paulo: 
LTr, 2004, p. 44. 
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Alternatively, outsourcing may lead to transfer of some activities associated with 
the function whilst some are kept in-house”10.  

 

Apresentando um pouco mais dos estudos realizados fora do Brasil sobre a 

terceirização, destaca-se estudo apresentado na 14eme Conférence Internationale de 

Management Strategique 11  em Montpellier, França, realizada pela Association 

Internationale de Management Stratégique12 em maio de 2000: 

La recherche croissante sur le thème de l’externalisation nous offre de 
nombreuses définitions de ce changement organisationnel ; la redondance de 
certains termes permet d’énoncer les concepts liés à cette pratique. 
L’externalisation désigne le fait de recourir à un prestataire pour se procurer une 
ressource auparavant réalisée en interne (Fréry, 1995, 1996 ; Teng, Cheon et 
Grover, 1995 ; Lacity et Hirscheim, 1993). 
Qualifiée de répulsion (Nunes, 1994) ou encore de lyophilisation organisationnelle 
(Gallino in Weiss, chap 3, 1992), l’externalisation se distingue des pratiques de 
soustraitance, en ce sens où l’activité déléguée était préalablement réalisée au 
sein de l’organisation (Barthélémy, 1999) et par le transfert du personnel de la 
fonction externalisée dans les effectifs du prestataire (Lacity et Hirscheim, 
1993)13. 

 

Em suma, pode-se chegar à conclusão de que a terceirização é uma forma de 

contrato empresarial em que o objeto é a contratação de um fornecimento, podendo ser 

este de mão de obra ou de um produto acabado, sempre em benefício do objetivo final 

do contratante. 

                                                        
10 Tradução livre: a terceirização envolve o fornecimento de bens e serviços de fornecedores externos, 
anteriormente produzidos internamente na organização principal. O termo terceirização pode abranger 
muitas áreas, incluindo a terceirização de produção, bem como serviços. O termo terceirização é mais 
comum em relação à mudança do fornecimento de produtos ou atividades para fornecedores externos. 
Alternativamente, a terceirização pode levar à transferência de algumas atividades associadas à função, 
enquanto algumas são mantidas internamente. 
11 Tradução livre: 14ª Conferência Internacional de Gerenciamento Estratégico. 
12 Tradução livre: Associação Internacional de Gerenciamento Estratégico. 
13 Tradução livre: A pesquisa crescente sobre o tema da terceirização nos oferece muitas definições dessa 
mudança organizacional; a redundância de certos termos permite afirmar os conceitos relacionados a esta 
prática. A terceirização refere-se ao fato de recorrer a um prestador para se obter um recurso anteriormente 
realizado internamente. 
Descrito como repulsa ou congelamento organizacional, a terceirização se destingue das práticas de 
subcontratação, no sentido de que a atividade terceirizada era previamente realizada dentro da 
organização e pela transferência do pessoal da função terceirizada para a força de trabalho provedor. 
GOSSE, Bérangère; SARGIS Caroline; SPRIMONT, Pierre-Antoine. Les Strategies D'externalisation: 
Operationnalisation et Changements Organisationnels. 14eme Conference Internationale de Management 
Strategique, "Perspectives En Management Strategique".  Association Internationale de Management 
Stratégique, 2000, Montpellier, 24-25-26 de Maio, 2000, p. 3. Disponível em: < http://www.strategie-
aims.com/events/conferences/14-ixeme-conference-de-l-aims/communications/2526-les-strategies-d-
externalisation-operationnalisation-et-changements-organisationnels/download>. Acesso em: 30/07/2017. 
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Especificamente no Direito do Trabalho, no escopo desse projeto aplicado à 

Administração Pública Federal Direta, a terceirização implicaria, portanto, na contratação 

de empresa de fornecimento de pessoal para executar atividades hoje de 

responsabilidade de servidores públicos contratados via concurso público ou via cargos 

de confiança, com a ressalva de que que haverá trabalho e portanto habitualidade e 

onerosidade, mas a subordinação do empregado será com a empresa terceirizada que 

efetivamente o contratou para prestar serviço na Administração. Essa abordagem será 

mais detalhadamente discorrida no tópico 2.5 do presente trabalho. 

2.3 HISTÓRICO DA TERCEIRIZAÇÃO NO BRASIL 

Para uma análise mais abrangente da terceirização no Brasil, é importante 

apresentar sua evolução histórica do ponto de vista factual e jurídico, abrangendo seu 

início e sua regulamentação. 

Importante iniciar esse tópico com referência a esclarecedores ensinamentos do 

ilustre Mauricio Godinho Delgado: 

A terceirização é fenômeno relativamente novo no Direito do Trabalho do país, 
assumindo clareza estrutural e amplitude de dimensão apenas nas últimas três 
décadas do segundo milênio no Brasil. 
[...] 
Afora essas ligeiras menções celetistas (que, hoje, podem ser interpretadas como 
referências incipientes a algo próximo ao futuro fenômeno terceirizante), não 
despontara, outras alusões de destaque à terceirização em textos legais ou 
jurisprudenciais das primeiras décadas de evolução do ramo justrabalhista 
brasileiro. Isso se explica pela circunstância de o fato social da terceirização não 
ter tido, efetivamente, grande significado socioeconômica nos impulsos de 
industrialização experimentados pelo país nas distintas décadas que se seguiram 
à acentuação industrializante iniciada nos anos de 1930/40. Mesmo no 
redirecionamento internacionalizante despontado na economia nos anos 1950, o 
modelo básico de organização das relações de produção manteve-se fundado no 
vínculo bilateral empregado-empregador, sem notícia de surgimento significativo 
no marcado privado da tendência à formação do modelo trilateral terceirizante. 
(DELGADO, 2016, p. 488). 

   

Conforme visto no item 2.2, tendo como ponto de partida a “flexibilização” da 

legislação trabalhista e das relações sociais de trabalho, inserido no conjunto evidenciado 

como uma tendência mundial de crise do Estado do Bem-Estar e da retomada de 

preceitos (Neo) Liberais, o Brasil incorporou a terceirização ao seu modo de produção, 

efetivamente, conforme lição do ilustre professor acima, nas últimas três décadas do 

século XX. Entretanto, pode-se afirmar que modelos precursores da terceirização, como 
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ela é vista hoje, foram implantados no Brasil a partir da década de 50, mais 

especificamente no governo de Juscelino Kubitschek, que foi de 1956 a 1961.  

De acordo com Amado Luiz Cervo e Clodoaldo Bueno14,  

Vencer o subdesenvolvimento era a palavra de ordem de todos que tinham um 
mínimo de interesse pelas questões nacionais. Para retirar o país do atraso, 
impunham-se não apenas reformas internas, mas também mudanças no 
relacionamento do país com as demais nações (BUENO; CERVO; 2010, p. 287). 

 

Os mesmos autores trazem ainda um rol de elementos que caracterizavam de 

modo resumido, porém bastante elucidativo, a estrutura econômica nacional da época, 

com a finalidade de indicar os caminhos que foram seguidos pelo presidente Kubitschek, 

que objetivava de forma nítida o nacional desenvolvimentismo (BUENO e CERVO, 2010, 

p. 288). Segundo os autores: 

Havia problemas específicos e prementes, tais como: a necessidade de receber 
capitais e tecnologia por meio da cooperação internacional – mais exatamente 
dos EUA; a deterioração dos termos de troca no comércio internacional, isto é, o 
não-acompanhamento dos preços internacionais das matérias primas e produtos 
agrícolas em relação aos produtos industrializados; a necessidade de ampliação 
do mercado exterior do Brasil a fim de se lhe aumentar a capacidade de 
importações de bens e equipamentos necessários ao desenvolvimento (BUENO; 
CERVO; 2010, p. 287 e 288). 

 

Situação comum à época na América Latina era a busca de capital e tecnologias 

no exterior, devido ao desenvolvimento tardio e à enorme dependência dos países do 

cone sul ao mercado externo. Dessa forma, “o projeto desenvolvimentista de JK previa 

ampla colaboração do capital estrangeiro, em razão do que desenvolveu uma política 

para sua atração, no que obteve sucesso, até porque a conjuntura internacional era 

favorável”. (BUENO e CERVO apud Malan, 2010, p. 287 e 288).  

Fica evidente, portanto, que o Brasil passava por um momento em que se buscava 

fortalecer a sua economia por meio da industrialização. Industrialização essa que estava 

completamente atrelada à transferência de tecnologia dos países centrais para o Brasil. 

Uma das soluções15 desenvolvidas pelo governo da época para impulsionar o 

nacional desenvolvimentismo foi a abertura do mercado nacional para a atuação de 

empresas montadoras de automóveis. 

                                                        
14 BUENO, C.; CERVO, Amado L. História da política exterior do Brasil. 3ª Ed, 2° reimpressão. Brasília, 
Editora Universidade de Brasília, 2010. 
15 Amado Cervo e Clodoaldo Bueno apontam ainda diversas outras medidas realizadas por Juscelino 
Kubitschek, como a Operação Pan-Americana, relações bilaterais com os Estados Unidos, defesa da agro 
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As plantas fabris da indústria automobilística implantada no Brasil tinham a 

característica de serem voltadas apenas para a montagem do produto final, sem que 

houvesse uma efetiva fabricação do automóvel no país. Assim, essas multinacionais 

realizavam toda a produção de peças no mercado externo, importavam esses itens, e 

somente montavam o produto final em solo brasileiro. 

Percebe-se, com isso, a evidente divisão internacional do trabalho, com a 

externalização da fabricação dos componentes do automóvel para locais onde houvesse 

maior vantagem produtiva absoluta16.  

O reflexo dessa metodologia de produção, que visava objetivamente a uma política 

de redução de custos relativos à mão de obra e consequente aumento dos lucros, foi 

amplamente visto em diversos outros setores da economia nacional, inclusive na 

Administração Pública. 

Complementando as ideias gerais de Amado Cervo, mas se aprofundando mais 

sobre a temática da indústria automobilística no Brasil, pode-se citar Sérgio Pinto Martins, 

quando este afirma que “No Brasil a noção da terceirização foi trazida por multinacionais 

na década de cinqüenta [sic], pelo interesse que tinham em se preocupar apenas com a 

essência do seu negócio. ”17 

Essas empresas multinacionais puderam atuar de forma livre no Brasil, tanto no 

que diz respeito ao uso da terceirização do trabalho quanto nas possibilidades de 

importação de peças e equipamentos, uma vez que não havia ainda nem regulamentação 

especifica do trabalho terceirizado que impusesse regras e formas de contratação de 

funcionários terceirizados, nem um controle regulatório para as importações, vide a 

abertura econômica realizada pelo governo da época, conforme citado anteriormente. 

A respeito desta falta de regulamentação de mão de obra terceirizada Maurício 

Godinho Delgado explica (DELGADO, 2005, p.429): 

                                                        
exportação, relações com a Ásia e a África, os Acordos de Roboré, entre outros. Entretanto, torna-se 
relevante ao estudo em questão a abertura comercial do Brasil às empresas automobilísticas. 
16 De acordo com a teoria clássica do comércio internacional, idealizada por Adam Smith (1723 – 1790), o 
comércio internacional possui ganhos positivos para os países envolvidos na troca. Para que esses ganhos 
possam ocorrer, basta que os países se especializem naquilo que melhor produzem, de acordo com as 
suas vantagens absolutas. Assim, cada país deve especializar-se totalmente no(s) produto(s) que tenham 
melhor vantagem em termos absolutos de custos ou produtividade. De forma resumida, determinado país 
deve especializar-se naquilo que produz em menor número de horas de trabalho. 
17 MARTINS, 1997, p. 15-16. 
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Isto ocorre pela circunstância de o fato social da terceirização não ter tido, 
efetivamente, grande significado sócio-econômico [sic] nos impulsos de 
industrialização experimentados pelo país nas distintas décadas que se seguiram 
à acentuação industrializante iniciada nos anos 1930/40. 

 

Diante do citado acima, percebe-se que, de acordo com o marco temporal 

evidenciado, a terceirização no Brasil começou a ocorrer de modo mais claro nos anos 

50 e, portanto, pode ser visto como um procedimento relativamente novo na história 

republicana nacional, sendo, inclusive, posterior à edição da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT). Com essas considerações, vê-se, portanto, o motivo pelo qual a CLT 

prevê somente três normas regulamentadoras de hipóteses de terceirização mão-de-

obra: a primeira, a empreitada; a segunda, a subempreitada, estando ambas contidas no 

seu art. 455; e a terceira, a pequena empreitada, disposta em seu art. 652, alínea “a”, 

inciso III. 

Foi no ano de 1967 que a terceirização passou por um fortalecimento que deu 

início às mudanças que influenciariam sobremaneira o sistema de trabalho do Brasil nos 

anos subsequentes. Entretanto, não foi por meio da iniciativa privada que o fenômeno da 

terceirização ganhou força, mas sim por atuação do setor público. Trata-se de uma 

reforma que se mostrou um paradigma no funcionamento da Administração Pública e que 

implementou a terceirização como importante fato inserido no mercado de trabalho. 

O decreto-lei n° 200 de 25 de fevereiro de 1967 “Dispõe sobre [sic] a organização 

da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá 

outras providências”. Esse decreto tinha como escopo principal uma reorganização na 

Administração Pública por meio da descentralização administrativa e, com isso, pode ser 

considerado como a primeira medida institucional oficial para a implementação da 

terceirização, mas dessa vez com foco no serviço público. Esse decreto, além de outros 

dispositivos legais, será analisado com mais profundidade no tópico 3, que versa 

especificamente sobre a terceirização no serviço público. 

A Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, foi outro importante dispositivo que 

deve ser citado quando se estuda o histórico da terceirização trabalhista no Brasil. Junto 

com o Decreto n° 200/67, acima citado, essa Lei ajudou a estimular a descentralização 

administrativa com consequentes terceirizações no mercado de trabalho. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Decreto-lei
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Posteriormente, seguindo a tendência vista no setor público, foram criadas outras 

normas que ampliaram e regulamentaram a terceirização no setor privado. A primeira 

dessas leis é a Lei n° 6.019/74, que “Dispõe sobre o Trabalho Temporário nas Empresas 

Urbanas, e dá outras Providências”. Essa lei regulamentou o trabalho temporário, 

conforme seu art. 4°, que preconiza: 

Art. 4º - Compreende-se como empresa de trabalho temporário a pessoa física 
ou jurídica urbana, cuja atividade consiste em colocar à disposição de outras 
empresas, temporariamente, trabalhadores, devidamente qualificados, por elas 
remunerados e assistidos. 

 

Assim, foram implantados os contratos de curta duração, que são aqueles em que 

a pessoa é contratada para suprir uma necessidade da empresa, de forma temporária, 

podendo ser essa pessoa natural ou jurídica. De fato, foi implementada a possibilidade 

de uma empresa tomadora contratar uma empresa terceira, alheia, portanto, ao seu 

objeto principal de produção, e que irá disponibilizar, mediante remuneração, um 

funcionário seu para atuar na empresa contratante. 

Fundamental explicar que a Lei de Terceirização Irrestrita, foco do presente 

trabalho, versa justamente sobre alterações de diversos dispositivos contidos na Lei 

n° 6.019/74. Informações mais detalhadas sobre a Lei de Terceirização Irrestrita serão 

vistas tópico 4. 

Importante citar estudo de Mauricio Godinho Delgado, em obra já referida: 

De fato, nos anos 1970 apenas um único diploma legal, de efeitos restritos a 
contratos de curta duração (Lei do Trabalho Temporário, de 1974), veio 
acobertar o processo terceirizante. Nos anos 80 mais um diploma legal surge 
(Lei n° 7.102, de 1983), caracterizado também por seus restritos efeitos, dado 
dirigir-se a um específico e delimitado conjunto de trabalhadores (vinculados à 
segurança bancária, na época) ”. (DELGADO, 2016, p. 490). 

 

A citada Lei n° 7.102, de 1983, versava sobre a prestação de serviços de 

vigilância voltada às instituições bancárias. Posteriormente, em 1994, essa lei teve seu 

escopo ampliado por meio da Lei n° 8.863/94, para que esse tipo de serviço terceirizado 

pudesse ser acolhido para qualquer hipótese de utilização, e não apenas aos serviços 

bancários. Inclusive, foi admitida também a terceirização dos serviços de vigilância para 

os setores público e privado. 
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A terceirização no trabalho, até fins da década de 90, era definida legalmente 

apenas de modo restrito, para algumas atividades citadas. Todos os outros tipos de 

terceirizações eram, portanto, desprovidas de legislação específica. 

 A jurisprudência trabalhista enfrentava, diante da falta de legislação, crescentes 

questões acerca da terceirização em outros setores. Nas palavras de Delgado: 

A jurisprudência trabalhista, nos anos de 1980 a 90, também se debruçou sobre 
o tema, que se generalizava com frequência cada vez mais significativa no âmbito 
do mercado laborativo do país. Nesse contexto, ao lado da multiplicidade de 
interpretações jurisprudenciais lançadas nas decisões ocorridas nas últimas 
décadas, o Tribunal Superior do Trabalho editou duas súmulas de jurisprudência 
uniforme, a de n. 25618, de 1986, e a de n. 33119, de dezembro de 1993 (esta 
última produzindo revisão da anterior Súmula 256). (DELGADO, 2016, p. 489) 

 

A súmula de jurisprudência do TST n° 256 foi cancelada em 2003, mas antes foi 

revisada pela súmula de jurisprudência do TST n° 331, que é amplamente aplicada nos 

dias atuais. 

Diante da clareza da citada súmula 256 do TST, pode-se evidenciar que esta 

autorizava as terceirizações contidas nas Leis n° 6.019/74 e 7.102/83, e proibia qualquer 

                                                        
18 TST Enunciado nº 256 – Res. 4/1986, DJ 30.09.1986 – Revisão – Enunciado nº 331 – TST – Cancelada 
– Res. 121/2003, DJ 21.11.2003 
Salvo os casos de trabalho temporário e de serviço de vigilância, previstos nas Leis ns. 6.019, de 3 de 
janeiro de 1974, e 7.102, de 20 de junho de 1983, é ilegal a contratação de trabalhadores por empresa 
interposta, formando-se o vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços 
19 TST Enunciado nº 331 - Revisão da Súmula nº 256 - Res. 23/1993, DJ 21, 28.12.1993 e04.01.1994 - 
Alterada (Inciso IV) - Res. 96/2000, DJ 18, 19 e 20.09.2000 - Mantida - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 
21.11.2003 
Contrato de Prestação de Serviços - Legalidade 
I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com 
o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, 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) e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio 
do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. 
IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade 
subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação 
processual e conste também do título executivo judicial. 
(Alterado pela Res. 96/2000, DJ 18.09.2000) 
V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas 
mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações 
da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais 
e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero 
inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. 
VI - A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da 
condenação referentes ao período da prestação laboral. 
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outro tipo de terceirização, sob resultado de formação de vínculo empregatício direto do 

trabalhador com o tomador de serviços, e não com a empresa contratada para fornecer 

a mão de obra. 

Fica claro também que o teor da referida súmula não englobava os preceitos da 

terceirização no serviço público, como os casos do Decreto n° 200/67, em especial seu 

art. 10, e da Lei n° 5.645/70. Com a promulgação da Constituição Federal em 1988, ficou 

explicitada a impossibilidade do vínculo empregatício do empregado terceirizado com a 

Administração pública (CF, art. 37, II). 

A súmula de jurisprudência do TST n° 331 serviu para revisar e ampliar os ditames 

da súmula 256, e trata sobre outras formas de terceirização, como serviços de 

conservação e limpeza, e outros ligados à atividade meio do tomador de serviços. 

Importante destacar que o item II da referida súmula informa “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) ”, corroborando expressamente preceitos 

constitucionais que mostram a impossibilidade de formação do vínculo empregatício 

entre o funcionário terceirizado e a Administração Pública. 

Outras leis esparsas ainda surgiram no ordenamento jurídico nacional, como a Lei 

n° 8.036/90 que equiparou o empregador formal ao tomador de serviços, que é o 

empregador real; a Lei 8.212/91, que em seu art. 31, dispõe sobre o custeio da 

previdência social nos contratos de terceirização; e a Lei n° 8.949/94, que acrescentou o 

parágrafo único do art. 442 da CLT introduzindo nova hipótese de terceirização com 

suporte na fórmula cooperada (DELGADO, 2016, p. 493). 

A mais recente lei específica sobre o tema da terceirização é a Lei n° 13.429/2017, 

conhecida como a Lei de Terceirização Irrestrita, que traz novos contornos à terceirização 

nunca antes explorados em quaisquer outros dispositivos legais promulgados no Brasil. 

Sobre essa lei, vide o tópico 4 do presente trabalho. 

 

 

2.4 ATIVIDADE-FIM X ATIVIDADE-MEIO 
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A Lei n° 13.429/2017 foi promulgada em 31 de março de 2017. Ainda não existe, 

portanto, estudo estatístico sobre os efeitos desse novo regramento no mercado de 

trabalho nacional, seja no setor privado ou no setor público. Com isso, a Súmula n° 331 

do Tribunal Superior do Trabalho ainda pode ser considerada como uma importante fonte 

de regras gerais sobre a terceirização de mão de obra. 

Tanto a nova lei recém promulgada quanto a referida súmula fazem menção à 

diferenciação entre atividades-fim e atividades-meio de determinado empreendimento 

que utiliza mão de obra em sua força de trabalho. Torna-se, portanto, necessário definir 

a diferenciação entre esses dois institutos que são bastante evocados quando se analisa 

a terceirização trabalhista. 

Ainda sobre a referida súmula acima, esta estabelece em seu em seu inciso I que 

“a contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo 

de emprego com os órgãos da Administração Pública direta, indireta ou fundacional”, 

deixando claro, portanto, que a regra para o ingresso no serviço público deve obedecer 

aos ditames da Constituição Federal em seu art. 37 caput e inciso II. 

Analisando-se os incisos I e III, conjuntamente, conclui-se que a intermediação de 

mão de obra, na maioria das vezes, é uma prática considerada ilícita, sendo expressas 

as exceções de ilicitude referentes às terceirizações que versam sobre trabalhos 

temporários, serviços de vigilância, de limpeza e conservação, e, com destaque para 

essa passagem, àquelas prestações ligadas à atividade-meio do tomador. Infere-se, 

portanto, que existe ilicitude na terceirização de atividades relacionadas à finalidade 

primária do empreendimento, ou seja, não se permite a terceirização de mão de obra 

voltada à atividade-fim do tomador, de acordo com a Súmula n° 331 do TST. 

Deve-se destacar, entretanto, que a redação do inciso III da referida súmula 

evidencia rol taxativo que permite a terceirização para as atividades de conservação e 

limpeza e vigilância (considerando estas como essencialmente atividades-meio), mas 

não cita qualquer outro tipo de atividade-meio, sendo assim um conceito indeterminado 

que permite amplas possibilidades de interpretação e de aplicação do referido dispositivo. 
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Seria, deveras, necessária uma atuação legislativa para “dar claros contornos à relação 

trilateral” (BASTOS, 2010, p. 92 apud PEREIRA E SOUZA, p. 176)20. 

A dificuldade evidenciada para a distinção racional dos limites entre a atividade-

fim e atividade-meio em determinada empresa (a até mesmo no serviço público) foi alvo 

de considerações pelos membros da comissão de jurisprudência do TST na elaboração 

da Súmula n° 331, conforme é apresentado pelo então Ministro à época Vantuil Abdala: 

“O item n.º III da Súmula foi o mais importante, a grande novidade. (…) Os 
próprios Tribunais Regionais já a admitiam. Então, resolvemos, quase que numa 
enumeração, colocar diretamente que esse caso era válido. Daí abrimos uma 
regra para dizer que também a terceirização é legítima para as atividades meio, 
desde que não haja pessoalidade e subordinação, mantido, assim, o princípio de 
que não é permitida a intermediação de mão de obra, a pura e simples venda do 
trabalhador. Vê que não usamos qualquer expressão no sentido de ser proibida 
a terceirização na atividade fim. Não há essa expressão atividade fim na Súmula 
apesar de recebermos tantas críticas no sentido que não sabemos definir o que 
é atividade fim. Mas nós não nos preocupávamos com isso, até porque 
esperávamos que viesse em breve uma lei para regulamentar a questão. Nós 
não somos legisladores. Tínhamos de decidir naqueles casos, em concreto, que 
estavam chegando para julgarmos e achamos que havia casos em que os 
serviços contratados eram secundários para a empresa, meros serviços de apoio 
em que à empresa tomadora interessava mais o resultado do quem iria executar, 
como iria executar, em que horário iria executar. Ou seja, não havia 
pessoalidade, não havia subordinação. Mas por que atividade meio? Porque 
considerávamos que era praticamente impossível que na atividade fim não 
houvesse pessoalidade e a subordinação. ”21 

 

A colocação do ministro mostra que não se tinha realmente uma clareza na 

definição técnica do que é atividade-fim de uma empresa, quando da elaboração da 

referida súmula. E, com isso, era aguardada uma lei para esclarecer e delimitar o que 

seria atividade-fim. Ao mesmo tempo, o ministro deixou claro que a atividade-meio é 

aquela em que não há a relação nem de pessoalidade e nem de subordinação entre o 

tomador e o empregado, e o que efetivamente interessa a esse tomador é o resultado do 

serviço, e não quem o executa e de que forma ocorre essa execução. 

Diante das informações acima, é possível depreender que esses conceitos 

diferenciadores dos tipos de atividades de uma empresa não são conceitos 

                                                        
20 Cf. PEREIRA, Alexandre Pimenta Batista; SOUZA, Larissa Martins de. Revista de Informação Legislativa. 
Ano 51, Número 201, jan-mar 2014. P. 175-192. Disponível em: 
<https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/51/201/ril_v51_n201_p175.pdf>. Acesso em 08/08/2017. 
21 CUNHA, Bibiana Fagundes Amaral da. A Terceirização no Brasil: uma análise à luz da perspectiva dos 
agentes envolvidos e dos projetos de lei acerca da matéria. 2010. p. 39. 
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justrabalhistas em sua essência, mas existe uma clara interdisciplinaridade que engloba 

desde o Direito Civil até o ramo da Administração de Empresas.  

Esse pressuposto encontra guarida nas ideias desenvolvidas por Cláudio Dias 

Castro, que considera que, “na realidade, tais conceitos de atividade-fim e atividade-meio 

não são jurídico-trabalhistas” (CASTRO, 2003, p. 5-9 apud PEREIRA E SOUZA, p. 

176)22. 

Um claro exemplo que pode ser identificado no Direito Civil são as obrigações de 

resultado e as obrigações de meio, temas bastante difundidos e estudados pela doutrina 

civilista. É totalmente perceptível a possibilidade de transposição desses conceitos para 

a noção de atividades-fim e atividades-meio, respectivamente. 

Já no ramo da Administração de empresas pode-se utilizar o conceito de missão 

empresarial e de valores organizacionais, mutatis mutandis, para correlacionar, 

respectivamente as atividades-fim e as atividades-meio. De acordo com Oliveira 23 , 

“missão é a razão de ser da empresa. Nesse ponto procura-se determinar a qual o 

negócio da empresa, por que ela existe, ou, ainda, em que tipos de atividades a empresa 

deverá concentrar-se no futuro”. Evidente, fica claro que a missão empresarial é o 

objetivo finalístico da empresa, ou seja, é a atividade-fim da organização. 

Acerca dos valores organizacionais, ensina Tamayo 24  que “são princípios ou 

crenças, organizados hierarquicamente, relativos a condutas ou metas organizacionais 

desejáveis, que orientam a vida da organização e estão a serviço de interesses 

individuais, coletivos ou ambos”. Assim, os valores são atividades acessórias da empresa 

que não estão voltadas diretamente é consecução do objeto principal, mas têm sua 

utilidade enquanto atividades-meio. 

Sem desconsiderar os conceitos doutrinários do Direito do Trabalho e as 

inferências e associações que podem ser feitas acerca dos institutos de atividades-fim e 

atividades-meio com outros ramos do conhecimento, essa separação teórica muitas 

                                                        
22 PEREIRA, Alexandre Pimenta Batista; SOUZA, Larissa Martins de. Op., cit., p. 176. 
23 OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Planejamento Estratégico, Conceitos, metodologia, práticas. 
23.ed. São Paulo: ATLAS, 2007, p. 107. 
24 TAMAYO, A. Valores Organizacionais: sua relação com satisfação no trabalho, cidadania organizacional 
e comprometimento afetivo. Revista de Administração. São Paulo, v. 33, n. 3, p. 56-63, 1998. 
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vezes não encontra guarida na aplicação prática, sendo, por esse motivo, alvo de 

diversas críticas. 

Cita-se o entendimento do Juiz Firmino Alves Lima, que considera estarem 

ultrapassados os conceitos distintos entre atividades-fim e atividades-meio. 

“Foi conceito muito útil na fase pré-globalização. No entanto, hoje é muito difícil 
se falar, por exemplo, de informática em uma empresa. Trata-se de atividade fim, 
porque é do cerne de toda a atividade empresarial. Não é uma atividade meio. 
No entanto, ela não concorre com a produção do produto”.25 

 

Seguindo a mesma linha da não separação dos institutos ora estudados, tem-se 

ideia de Antônio Ribeiro: 

“É uma evolução sobre o que tínhamos. Sem dúvida. Mas penso que não cabe 
muito ficarmos discutindo a natureza da atividade, se é atividade-meio ou 
atividade-fim. O mundo evoluiu de forma extraordinária. Vive-se a era dos 
serviços. Todos estamos no setor de serviços. O que difere uma empresa com 
sendo da área de comércio ou de produção em série é a existência de uma área 
de frente e outra de fundo.  
Então, é muito difícil querer legislar definindo a partir da distinção entre atividade-
meio e atividade-fim e legislar sobre o que é uma e outra”.26 

 

Em que pese toda a divergência doutrinária e, muitas vezes, prática a respeito dos 

conceitos entre atividades-fim e atividades-meio de uma organização empresarial, para 

o presente trabalho será considerado como atividade-fim todo o esforço técnico 

empenhado pela mão de obra de determinada empresa (ou ente público) na consecução 

de seu objeto principal, de sua missão institucional, estando, portanto, atrelada à própria 

existência, à razão de ser da empresa. Como atividades-meio serão consideradas todas 

as atividades acessórias da empresa (ou ente público) não voltadas diretamente ao 

objeto principal de sua atuação, porém essenciais para o próprio funcionamento interno 

e existência de determinada organização. 

 

  

                                                        
25 CUNHA, Bibiana Fagundes Amaral da. A Terceirização no Brasil: uma análise à luz da perspectiva dos 
agentes envolvidos e dos projetos de lei acerca da matéria. 2010. p. 40. 
26 CUNHA, Bibiana Fagundes Amaral da. Op., cit., p. 40. 
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3 A TERCEIRIZAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO 

Inicialmente deve-se deixar claro sobre qual tipo de terceirização no serviço 

público trata o presente trabalho. 

Para tanto, é importante uma breve introdução, acerca da definição de conceitos 

aplicados na doutrina do Direito sobre o serviço público. Maria Sylvia Zanella Di Pietro 

(DI PIETRO, 2009, p.99) informa um conceito de José Cretella Júnior, em que o serviço 

público é tido como "toda atividade que o Estado exerce, direta ou indiretamente, para a 

satisfação das necessidades públicas mediante procedimento típico do direito público". 

Mostra a autora uma definição, lato sensu, dos serviços que devem ser prestados 

pelo Estado visando atender determinadas demandas da sociedade. 

Ainda segundo a autora, na mesma obra, refinando mais o seu pensamento, traz 

um sentido mais restrito ao conceito de serviço público, que é quando "a Administração 

cuida de assuntos de interesse coletivo, visando ao bem-estar e ao progresso social, 

mediante o fornecimento de serviços aos particulares" (DI PIETRO, 2009, p. 99). 

Com o passar do tempo e a consequente evolução do capitalismo e das 

complexidades das demandas sociais, o Estado não adquiriu a capacidade de fornecer 

diretamente todos27 os serviços necessários para o total bem-estar social e econômico 

da nação. Assim, no intuito de manter a regular prestação de serviços, o Estado passou 

a utilizar a terceirização desses serviços públicos para a execução por particulares ou 

por entidades especializadas criadas para esse fim, como forma de gestão capaz de 

otimizar a própria prestação desses serviços de modo mais completo e financeiramente 

viável.  

A terceirização realizada pelo Estado para a execução de serviços públicos é uma 

solução legal de transferência da responsabilidade de atividades originariamente estatais 

que podem ser repassadas para entidades privadas 28 , cooperativas de trabalho, 

                                                        
27  Ressalva deve ser feita para aqueles serviços que devem necessariamente ser produzidos e/ou 
regulados pelo Estado, sem a possibilidade de se transferir sua completa execução, fiscalização ou 
fornecimento para o mercado. O melhor exemplo desse fato são os serviços que essencialmente produzem 
falhas de mercado, como concorrência imperfeita, externalidades, informação assimétrica e mercados 
incompletos. Essas são manifestações de falhas de mercado que necessitam de atuação estatal ativa. 
28 Por outorga ou delegação. Podendo a delegação ser por meio de concessão de serviços públicos, 
permissão ou autorização. Sendo que a concessão vem disciplinada nos arts. 21, XI e XII, 25, § 2º 
(alterados pela EC n° 8/95) e 175 da Constituição Federal; e a permissão está prevista constitucionalmente 
no art. 175. Ambas são disciplinadas na Lei n°8.987/95. 
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Organizações Não governamentais (ONGs), Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público (OSCIPs) 29  e Organizações Sociais (OSs) 30 , sendo que essa 

terceirização de serviços deve ser precedida por licitação nos termos de diversas leis 

promulgadas para essa finalidade, sendo as principais a Lei n° 8.666/93 (normas para 

licitações e contratos), a Lei n° 10.520/02 (pregão eletrônico), a Lei n° 11.079/04 

(parcerias público-privada) e a Lei n° 12.462/11 (regime diferenciado de contratações). 

Todo o citado acima refere-se à terceirização de serviços públicos para a 

realização de determinada tarefa por entidade distinta da Administração Pública, em que 

prevalece a teoria do risco administrativo, a qual retira fundamento do § 6° do art. 37 da 

Constituição Federal, que informa que “As pessoas jurídicas de direito público e as de 

direito privado prestadoras de serviços público responderão por danos que seus agentes, 

nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o 

responsável nos casos de dolo ou culpa”. 

Por outro lado, sem deixar de ter em mente a existência da terceirização de 

serviços públicos para entes distintos da Administração Direta, pela impossibilidade de 

sua execução pelo Estado, conforme brevemente citado acima, existe também a 

terceirização de mão de obra que trabalha diretamente para o Estado, porém sob formato 

distinto de execução desse trabalho em relação aos demais agentes públicos investidos 

em cargo ou emprego público por meio de aprovação prévia em concurso público de 

provas ou de provas e títulos. É com foco nessa segunda vertente da terceirização que 

abordará o presente trabalho, com delimitação de análise nos quadros da Administração 

Direta da União lotados na Receita Federal do Brasil. 

 

 

3.1 AGENTE PÚBLICO E TERCEIRIZADO 

Inicialmente, faz-se necessário tecer uma breve diferenciação sobre os conceitos 

de Agente Público e de pessoal terceirizado exercendo trabalho na Administração Pública 

Federal direta, autárquica ou fundacional. 

                                                        
29 Criadas pela Lei n° 9.790/1999. 
30 Criadas pela Lei Federal n° 9.637/1998. 
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O sítio oficial da Controladoria Geral da União (CGU)31, em referência à Lei n° 

8.429/92, traz uma definição bastante simples e direta daquilo que vem a ser denominado 

Agente Público. 

O agente público é todo aquele que presta qualquer tipo de serviço ao Estado, 
funções públicas, no sentido mais amplo possível dessa expressão, significando 
qualquer atividade pública. A Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8429/92) 
conceitua agente público como “todo aquele que exerce, ainda que 
transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, 
contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, 
emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior”. Trata-se, pois, 
de um gênero do qual são espécies o servidor público, o empregado público, o 
terceirizado e o contratado por tempo determinado. 

 

Assim, todos aqueles que, estando vinculados diretamente a um ente público, 

desempenham alguma atividade, independentemente da natureza do vínculo (seja a CLT 

ou alguma lei específica – estatuto), podem ser enquadrados no conceito genérico de 

agente público, inclusive o funcionário terceirizado. 

Nessa conceituação trazida pela CGU e pela Lei de Improbidade Administrativa, 

alguns elementos merecem atenção especial: o servidor público, o empregado público e 

o empregado terceirizado. 

O servidor público é aquele cujo ingresso no serviço público ocorre mediante 

prévio concurso de provas ou de provas e títulos e é regido por uma lei própria que regula 

a sua relação com a Administração Pública, a que está direta e pessoalmente vinculado. 

Para os Servidores Públicos Federais essa lei é a n° 8.112/93 e, portanto, suas 

atribuições são criadas e alteradas exclusivamente por lei. Destaca-se que esse modelo 

de investidura é utilizado na Administração Direta e nas pessoas jurídicas de direito 

público, como autarquias e fundações públicas. 

Acerca do segundo, os empregados públicos, esses são contratados, em regra, 

para trabalhar nos quadros das pessoas jurídicas de direito privado, mas que possuem 

algum tipo de vínculo com a Administração Pública. Eles não ocupam cargos públicos, 

pois desempenham sua função mediante uma relação contratual e são regidos pela CLT, 

apesar de também ingressarem, em regra, por concurso público de provas ou de provas 

                                                        
31 Site do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU), órgão do Governo Federal 
responsável pela defesa do patrimônio público, transparência e combate à corrupção. Disponível em: 
<http://www.cgu.gov.br/sobre/perguntas-frequentes/atividade-disciplinar/agentes-publicos-e-agentes-
politicos>. Acesso em: 05/07/2017. 
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e títulos. Exemplos de Empregados Públicos ocorre, por exemplo, na Petrobrás, na Caixa 

Econômica Federal e no Banco do Brasil. 

Ainda de acordo com o sítio da CGU, tem-se as seguintes acepção de empregado 

público: 

a) Ocupante de emprego público na administração direta, autarquias e fundações, 
nos termos da Lei 9.962/2000, contratados sob regime da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT). A rescisão desses contratos, em ato unilateral da 
administração, deve ser precedida de procedimento administrativo, com 
garantias ao empregado de participação na produção de provas, ampla defesa e 
julgamento impessoal. 
b) Ocupante de emprego público na administração pública indireta, nas empresas 
públicas, nas sociedades de economia mista e nas fundações públicas de direito 
privado. Também são contratados sob regime da CLT. 

 

Por fim, tem-se o trabalhador terceirizado que presta serviço diretamente a órgão 

ou entidade da Administração Pública direta, autárquica ou fundacional. Esse trabalhador 

terceirizado enquadra-se no conceito de terceirização descrito com detalhes no item 2.2 

do presente trabalho, ou seja, o trabalhador presta seu serviço diretamente para a 

Administração, sendo este o ente tomador, e o seu vínculo trabalhista é com uma terceira 

empresa privada. Há de se ressaltar que não é todo tipo de cargo ou emprego público 

que pode ser objeto de terceirização, pois há todo um regramento infraconstitucional que 

regula a existência e os limites de atuação desse modelo de agente público. 

Acerca dos mandamentos constitucionais sobre o ingresso de pessoal no serviço 

público, é importante referir-se aos ditames do art. 37, incisos II e V32. Juntos eles formam 

importantes regras relacionadas a pessoal no serviço público. 

Depreende-se por meio desses dispositivos constitucionais que não existe 

atualmente previsão constitucional para que a Administração Direta possa contar com 

terceirizados em seu quadro de pessoal. Dessa forma, torna-se necessária uma análise 

                                                        
32 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
[...] 
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 
[...] 
V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os 
cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais 
mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento; 
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acerca das regulamentações jurídicas infraconstitucionais (pretéritas e atuais) que 

permitiram, instituíram, ampliaram e aprimoraram, com o tempo, a possibilidade de se 

contar com agentes públicos terceirizados, que atuam na Administração Pública. 

 

3.2 REFORMAS ADMINISTRATIVAS E TERCEIRIZAÇÃO 

Conforme abordado no item 2.3, sobre o início do instituto da terceirização no 

Brasil, viu-se que a crise do Estado do Bem-Estar Social, aliada a novas concepções 

estruturais de produção que alteraram profundamente o modelo produtivo no setor 

privado, influenciaram enormemente a prática de contratação de mão de obra pelas 

empresas (destaque especial foi dado à indústria automotiva) com uma consequente 

flexibilização nos direitos trabalhistas à época. 

Viu-se ainda que foi o setor público que inicialmente possibilitou, formalmente, a 

terceirização de diversas atividades, antes realizadas por Servidores Públicos, mas que 

pôde ser transferida para trabalhador contratado por empresa privada, mas executando 

seu trabalho em um ente público.  

O primeiro ato governamental sobre o tema foi o decreto-lei n° 200 de 25 de 

fevereiro de 1967. Esse decreto consubstanciava na seara da Administração Federal a 

ampla reforma administrativa e econômica que ocorreu na época por meio do Programa 

de Ação Econômica do Governo (PAEG33). Segundo o Caderno de Administração Pública 

– 7334: 

Quando nos referimos à Reforma Administrativa empreendida pelo Govêrno [sic] 
Revolucionário, estamos abrangendo os textos legais seguintes: 
1. Constituição Federal de 1967, na parte referente ao "Orçamento" e à 
"Fiscalização Financeira e Orçamentária". 
2. Decreto-Lei n.o 199, de 25 de fevereiro de 1967, dispondo sôbre [sic] a Lei 
Orgânica do Tribunal de Contas. 

                                                        
33 “O golpe militar de abril de 1964 depôs João Goulart e instituiu - no dia 15 de abril - o marechal Humberto 
Castello Branco como presidente do país até 20 de janeiro de 1967. Diante da crise econômica que 
acometia o país, Castello Branco nomeou Octavio Gouveia de Bulhões e Roberto Campos para os cargos 
de ministro da Fazenda e do Planejamento, respectivamente. O Programa de Ação Econômica do Governo 
(PAEG) seria então lançado oficialmente em novembro de 1964, contendo as principais políticas e reformas 
pretendidas pela equipe econômica”. BASTIAN, Eduardo F. O PAEG e o plano trienal: uma análise 
comparativa de suas políticas de estabilização de curto prazo. Estud. Econ., vol.43 n°.1, São Paulo, 
Jan/Mar 2013. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
41612013000100006>. Acesso em 09/08/2017. 
34 A Reforma Administrativa de 1967, 2ª Ed., Rio de Janeiro, FGV, 1969, Introdução, C, p.13. 
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3. Decreto-Lei n.o 200, de 25 de fevereiro de 1967, que dispõe sôbre [sic] a 
organização da Administração Federal e estabelece diretrizes para a Reforma 
Administrativa. 
Habilitou-se, por essa forma, o País com as bases legais e o instrumental 
indispensáveis para empreender uma reforma objetiva, prudente, coordenada, 
gradual e em profundidade do Serviço Público Federal. 

 

Em que pese ter sido no ano de 1967 a instituição legal das bases para a 

terceirização trabalhista no serviço público, por meio da ampla reforma administrativa 

supracitada, esse modelo de contratação trabalhista foi utilizado de maneira bastante 

tímida na administração federal no período anterior à promulgação da Carta Magna de 

1988. Esse fato pode ser explicado pela não existência, à época, de concursos públicos 

periódicos para o ingresso de novos servidores, situação contrária ao que se identifica 

hoje sob a égide da Constituição Federal de 1988. Assim, os servidores públicos federais 

eram regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, o que proporcionava maior 

flexibilidade na admissão e na dispensa de trabalhadores, do mesmo modo que ocorre 

na iniciativa privada. Desta forma, a terceirização não figurou como um mecanismo 

“interessante” para o administrador público, naquele momento (AMORIM, 2009, p. 62). 

De todo modo, ressalta-se a importância histórica desse decreto pois ele trouxe 

para dentro da Administração Pública Federal, pela primeira vez no Brasil, a possibilidade 

de se utilizar mão de obra terceirizada para executar tarefas que, originariamente, eram 

reservadas a servidores públicos. Apenas não houve muita utilidade prática, no que tange 

à terceirização para o serviço público, por conta do regime jurídico celetista dos 

servidores à época, flexível o bastante para que ocorressem contratações e demissões 

sem que se fosse necessário recorrer ao uso da terceirização de trabalhadores públicos 

federais. 

Importante a referência ao §7° do art. 10 do Decreto-Lei n°20035 citado, de modo 

a demonstrar a permissividade gerada no ordenamento para a terceirização, com o 

objetivo de impedir o crescimento dos gastos estatais. 

                                                        
35 Art. 10. A execução das atividades da Administração Federal deverá ser amplamente descentralizada. 
[...] 
§ 7º Para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, coordenação, supervisão e contrôle [sic] e 
com o objetivo de impedir o crescimento desmesurado da máquina administrativa, a Administração 
procurará desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, recorrendo, sempre que possível, à 
execução indireta, mediante contrato, desde que exista, na área, iniciativa privada suficientemente 
desenvolvida e capacitada a desempenhar os encargos de execução. 
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É importante ressaltar que esse decreto-lei acima estudado foi editado no contexto 

de uma grande reforma administrativa proposta pelo governo militar na época e que tinha 

como objetivo premente a descentralização das atividades governamentais de modo a 

reduzir os custos da administração pública. A possibilidade da terceirização trabalhista é 

apenas um item inserido nas diversas medidas aplicadas pelos militares com o referido 

decreto. 

Posteriormente, em 10 de dezembro de 1970 foi promulgada a Lei n° 5.645 que 

estabeleceu “diretrizes para a classificação de cargos do Serviço Civil da União e das 

autarquias federais, e dá outras providências”. Fica claro que essa lei, sistematicamente 

atrelada ao Decreto-Lei n° 200/67, foi fundamental para a descentralização administrativa 

e para que surgissem as terceirizações no próprio mercado de trabalho, seja com relação 

ao aparecimento de empresas que recrutam mão de obra ou à aplicação formal e efetiva 

do instituto da terceirização na Administração Pública. 

Confirmando esse fato, cita-se o seu art. 3º36, parágrafo único, que apesar de 

revogado em 1997, pôde ser aplicado durante vários anos. 

Importante notar que esse rol exemplificativo do parágrafo único do art. 3° da lei 

em comento refere-se tão somente a atividades genéricas, comuns a diversas empresas 

e setores, que dizem respeito a atividades de apoio, instrumentais, atividades-meio 

(DELGADO, 2016, p. 491). Percebe-se, por meio desse dispositivo, a restrição do uso da 

terceirização de mão de obra a atividades essencialmente de suporte, sem qualquer 

permissão contida na ordem jurídica nacional à época que autorizasse a terceirização 

das atividades-fim de determinado órgão. Acerca dessa diferenciação doutrinaria entre 

atividades-fim e atividades-meio, remetemos o leitor ao item 2.4, que explica com mais 

detalhes essa diferenciação. 

A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988 algumas importantes 

modificações na Administração Pública Federal foram implementadas, inclusive no que 

concerne ao ingresso de servidores nos quadros da Administração. Assim, para a 

                                                        
36  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 [sic] com o artigo 10, § 7º, do Decreto-lei número 200, de 25 de fevereiro de 1967. 
(Revogado pela Lei nº 9.527, de 1997). 
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admissão em cargo ou emprego público tornou-se necessária a aprovação em concurso 

público, conforme transcrição posterior dos trechos constitucionais concernentes. 

Essa exigência da prévia aprovação em concurso público consubstancia o 

princípio da impessoalidade para ingresso aos quadros governamentais e cria um 

empecilho bastante claro para o ingresso de pessoas no serviço público sem que tenham 

sido aprovadas em concurso. 

Entretanto, apesar dessas regras bastante claras para ingresso de servidor ou 

empregado público, foi no bojo do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

(ADCT), inserido no texto constitucional, em seu art. 1937 , que ocorreu uma forma 

aproveitamento dos então funcionários públicos, que eram regidos pela CLT, conforme 

anteriormente dito. 

Com isso, criou-se uma estabilização do então atual quadro de pessoal, ao mesmo 

tempo em que, em conjunto com demais dispositivos constitucionais, passou-se para 

uma etapa de diminuição desse quadro funcional (inserido num projeto de privatizações 

e diminuição da máquina do Estado), colocada em prática pelo presidente Fernando 

Collor. 

De acordo com o pensamento de Helder Santos Amorim, recém promulgada a 

Constituição de 1988, não havia ainda uma política regular de realização de concursos 

públicos de modo a suprir as demandas de pessoal. Assim, os gestores foram compelidos 

a recrutar a mão de obra por meios distintos daqueles taxados na Constituição, 

aumentando, com isso, a prática de contratações irregulares, inclusive para cargos de 

carreira pública, para atender as necessidades evidenciadas, além o uso indiscriminado 

de estagiários e de cargos em comissão, dentre outros artifícios voltados a suprir 

necessidades funcionais imediatas (AMORIM, 2009, p. 63). 

                                                        
37 Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da 
administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da 
Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada 
no art. 37 da Constituição, são considerados estáveis no serviço público. 
    § 1º O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se 
submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei. 
    § 2º O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança 
ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado 
para os fins do caput deste artigo, exceto se se tratar de servidor. 
    § 3º O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei. 
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Nesse contexto de desregulamentação e descumprimento às regras e limites para 

ingresso de mão de obra na Administração federal que, em 7 de julho de 1997, foi editado 

o Decreto n° 2.271/97 que, segundo sua ementa, “dispõe sobre a contratação de serviços 

pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras 

providências” (BRASIL, 1997a). Importante destacar o art. 1° e §§1° e 2° desse decreto38, 

os quais expõem a definição de limites sobre a terceirização de mão de obra na 

Administração Pública Federal. 

Esse decreto deixa bastante claro os limites da terceirização impostos para o 

serviço público e coaduna-se com o conceito de separação entre atividades fim e meio 

vistos no tópico 2.4 do presente trabalho. A terceirização é permitida expressamente, de 

acordo com o Decreto n°2.271/97, para as atividades meio e jamais para “as atividades 

inerentes às categoriais funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou 

entidade” (BRASIL, 1997a). 

Entretanto, o referido decreto abre a exceção de se terceirizar cargos de carreira 

mediante expressa disposição legal, ou quando referir-se a cargos do quadro funcional 

de carreira já extintos. 

Foi justamente seguindo esses preceitos do Decreto n°2.271/97, em especial no 

que se refere a terceirização de cargos extintos, que foi editado o Decreto n° 3.151/99 

que versa primordialmente sobre a declaração de desnecessidade de cargos públicos, 

conforme sua ementa39. Importante destacar também o art. 1°40 do referido decreto, que 

informa claramente os limites de atuação da norma. 

                                                        
38 Art. 1º No âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional poderão ser objeto 
de execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos 
que constituem área de competência legal do órgão ou entidade; 
§ 1º As atividades de conservação, limpeza, segurança, vigilância, transportes, informática, copeiragem, 
recepção, reprografia, telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e instalações, de 
preferência, objeto de execução indireta; 
§ 2º Não poderão ser objeto de execução indireta as atividades inerentes às categoriais funcionais 
abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário ou 
quando se tratar de cargo extinto, total ou parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal. 

39 Disciplina a prática dos atos de extinção e de declaração de desnecessidade de cargos públicos, bem 
assim a dos atos de colocação em disponibilidade remunerada e de aproveitamento de servidores públicos 
em decorrência da extinção ou da reorganização de órgãos ou entidades da Administração Pública Federal 
direta, autárquica e fundacional. 

40 Art. 1° Este Decreto disciplina a prática dos atos de extinção e de declaração de desnecessidade de 
cargos públicos, bem assim a dos atos de colocação em disponibilidade remunerada e de aproveitamento 
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Ou seja, 2 anos após serem definidos os limites para a terceirização no serviço 

público, foi editado decreto que regula a forma de se extinguir cargos no serviço público. 

Abriu-se espaço, com isso, para a extinção de cargos e a posterior terceirização desses 

cargos extintos. E foi exatamente o que ocorreu, em 2008, com a edição do Decreto nº 

6.697, de 17 de dezembro de 2008, que “extingue cargos vagos do Plano Geral de 

Cargos do Poder Executivo - PGPE, no âmbito da administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional”. Seu art. 1° especificou o quantitativo de 6.745 cargos vagos 

extintos a partir da entrada em vigor desse decreto. 

O Decreto nº 6.697/08 será estudado com mais profundidade no decorrer do 

presente trabalho uma vez que ele extinguiu 706 cargos referentes a atividades-meio no 

Ministério da Fazenda (MF), o que causou reflexos na Secretaria da Receita Federal do 

Brasil, que é vinculada ao MF. 

No interregno entre a publicação do Decreto n°2.271/97 e do Decreto n° 3.151/99, 

mais exatamente no dia 4 de junho de 1998, as Mesas da Câmara dos Deputados e do 

Senado Federal promulgaram a Emenda Constitucional n° 19, que “modifica o regime e 

dispõe sobre princípios e normas da Administração Pública, servidores e agentes 

políticos, controle de despesas e finanças públicas e custeio de atividades a cargo do 

Distrito Federal, e dá outras providências”. 

Essa emenda buscou executar no Brasil um Plano Diretor que visava a 

implementação da Administração Gerencial, que “empreende adequar as organizações 

públicas aos seus objetivos prioritários, que são os resultados. Busca identificação com 

os usuários e incrementar sua eficiência com mecanismos de quase-mercado ou 

concorrência administrada”.41 

Nesse cenário de Administração Gerencial, com limitações constitucionais para a 

investidura em cargos e empregos públicos e diversos ouros institutos que passaram a 

regular o funcionalismo público, foi promulgada em 4 de maio de 2000 a Lei 

Complementar n° 101/2000, que “estabelece normas de finanças públicas voltadas para 

a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências”. Destaca-se dessa LC seu 

                                                        
de servidores públicos em decorrência da extinção ou da reorganização de órgãos ou entidades da 
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. 
41 Cadernos do MARE da Reforma do Estado, Vol. 11, A Nova Política de Recursos Humanos. Brasília, 
MARE, 1997. P.8. 
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rígido limite para gastos com pessoal e, portanto, uma séria limitação às novas 

investiduras de servidores públicos. 

O art. 19 da referida LC especifica em detalhes o limite de gastos com pessoal em 

todos os entes federativos. Sobre a União, os valores gastos com pessoal não poderão 

exceder o montante de 50% da receita corrente líquida42 (RCL) prevista para o ano de 

referência.  

Ademais, o §1° do art. 18 da referida lei, cita que “os valores dos contratos de 

terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição de servidores e empregados 

públicos serão contabilizados como ‘Outras Despesas de Pessoal’". Essa rubrica contábil 

citada é apenas uma orientação e, atualmente, os gastos com contratos terceirizados de 

mão de obra são contabilizados contabilmente em "3 - Outras Despesas Correntes"43. 

Depreende-se com essas informações que existe uma clara limitação para o 

aumento de gastos com pessoal, e o gasto com funcionário terceirizado apenas conta 

nessa limitação quando a terceirização for realizada no intuito de se substituir servidores 

ou empregados públicos. Assim, obviamente, caso ocorra uma terceirização de pessoal 

que não exista carreira correspondente no serviço público, essa terceirização não será 

contabilizada como gasto de pessoal, não incidindo, portanto, o limite definido na Lei 

Complementar. 

Diante do exposto, fica evidente que a terceirização é um instituto muito mais 

simples de ser realizado quando comparada às investiduras em carreira funcional 

constitucionalmente previstas. 

Valido destacar as conclusões de Helder Santos Amorim acerca da reforma 

administrativa da EC n° 19/98 e da LC n° 101/2000. O autor indica que esses dois 

dispositivos contribuíram para consolidar uma tendência de terceirizações no serviço 

público. Uma vez que a LC n° 101/2000 instituiu limites rígidos e claros à admissão de 

                                                        
42 Receita corrente líquida é o somatório das receitas tributárias de um Governo, referentes a contribuições, 
patrimoniais, industriais, agropecuárias e de serviços, deduzidos os valores das transferências 
constitucionais (Sítio Oficial da Câmara dos Deputados. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/53635.html>. Acesso em: 07/08/2017). 
43 Tribunal de Contas de União – TCU. Consulta. Interpretação do art. 72 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Conhecimento. Atendimento. A limitação imposta pelo art. 72 abrange a totalidade das despesas com 
serviços de terceiros, deduzidos apenas os gastos com pessoal, caracterizados como de substituição de 
servidores e empregados públicos, referentes ao art. 18, § 1º, da LRF. Disponível em: 
http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc%5CDec%5C20011212%5CGERADO_TC-26774.pdf. 
Aceso em 18/08/2017. 
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servidores; ao mesmo tempo em que a reforma administrativa impunha a eficiência como 

preceito basilar que deveria ser incentivado contra o modelo burocrático em voga até 

então. Assim, a orientação direcionada ao administrador público pelo caráter doutrinário 

neoliberal da reforma é alargar os espaços da terceirização (AMORIM 2009, p.69). 

Fica evidente, portanto, que as reformas implementadas no Brasil, seja pela 

promulgação de leis (complementares ou ordinárias), emendas constitucionais ou 

decretos, propiciaram um terreno bastante propicio para que a terceirização no serviço 

público fosse difundida e ampliada de modo a culminar na Lei n° 13.429/17. 

 

3.3 LEGISLAÇÃO ATUAL SOBRE A TERCEIRIZAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO 

Inicialmente, conforme visto nos tópicos anteriores, até o advento da Lei n° 

13.429/17, a terceirização de atividades na iniciativa privada e pública sempre foi regida 

por leis esparsas que versam sobre áreas específicas e por súmulas do TST. Acerca do 

serviço público, alguns decretos vistos anteriormente definem com mais detalhes o modo 

como a terceirização deve ocorrer, conforme identificado nas reformas ocorridas no 

ordenamento jurídico nacional. 

Nesse ponto, busca-se identificar quais são as regras atuais que norteiam a 

contratação de mão de obra terceirizada apenas no serviço público federal. Busca-se, 

com isso, proporcionar uma análise dos possíveis efeitos da nova lei de terceirização 

caso esta venha a ser aplicada também na Administração Pública Federal, mas fazendo 

um paralelo sobre o modo atual de regência da terceirização na União. Destaca-se, ainda, 

que as análises desses possíveis efeitos estarão restritas à Secretaria da Receita Federal 

do Brasil, uma vez que esse órgão possui quadro com diversos cargos atualmente em 

exercício, inclusive cargos já extintos, mas ainda ocupados por servidores, e a 

segregação entre atividade-meio e atividade-fim é de fácil identificação na referida 

Secretaria, à despeito da falta de unanimidade doutrinária sobre o tema. 

Fato bastante importante de se ressaltar sobre a atual legislação sobre 

terceirização no serviço público é que não existe um dispositivo que regule de forma 
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completa e otimizada o instituto da terceirização na administração pública 44 . A já 

analisada Súmula n° 331 do TST é a regra norteadora de grande parte das decisões 

judiciais acerca do tema. De acordo com Miranda (201545), a Súmula 331 do Tribunal 

Superior do Trabalho é “o que há de mais específico, considerado como regra legal para 

limitação quanto ao uso do instituto da terceirização, tanto no setor privado quanto no 

setor público”. Complementa ainda o autor afirmando que “há previsões do uso da 

terceirização no âmbito da Administração Pública em artigos esparsos na legislação 

brasileira e em súmulas, porém, com cada um comportando entendimentos em todos os 

seus sentidos e formas”46. Sendo assim, deve-se analisar as principais normas legais 

que regulam a prática da terceirização na Administração Direta. 

Uma das legislações mais importantes para a contratação de serviços pela União 

é a Lei de Licitações e Contratos. A Constituição Federal consignou no inciso XXI do art. 

3747 o fundamento que alicerça a contratação de serviços, no momento em que cita a 

obrigatoriedade de se realizar licitação para essa contratação. 

Assim, em 21 de junho de 1993 foi promulgada a Lei nº 8.666, que regulamentou 

o mandamento constitucional recém citado e instituiu “normas para licitações e contratos 

da Administração Pública” (BRASIL, 1993), segundo sua ementa. Essa lei, segundo seu 

art. 1°, “estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes 

a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito 

                                                        
44 A recente Lei n° 13.429/17 regula o trabalho temporário e as relações de trabalho terceirizado, sendo 
silente acerca de sua limitação de aplicação apenas para setor privado, o que gera margem de 
interpretação da possibilidade de sua aplicação diretamente na administração pública.  
45 MIRANDA, João de Oliveira. A terceirização de serviços no âmbito da administração pública no Brasil e 
as consequências ao trabalhador: Artigo Publicado em 08/2015: Disponível em: 
https://jus.com.br/artigos/41816/a-terceirizacao-de-servicos-no-ambito-daadministracao-publica-no-brasil-
e-as-consequencias-ao-trabalhador Acesso em: 09/08/2017. 
46 MIRANDA, João de Oliveira. Op., cit., 2015. 
47 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 
1998). 
[...] 
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão 
contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas 
da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica, 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (Regulamento). 
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dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios” (BRASIL, 

1993). 

Essa lei pode ser considerada como a mais importante na contratação de diversos 

tipos de serviços pelo poder público, em especial na contratação de obras, pois, apesar 

de sua eficiência não ser unanimidade na doutrina, foi a mais completa que já regeu as 

licitações realizadas pós Constituição Federal de 1988. 

Um fato bastante interessante de se notar é que a Lei n°8.666/93 não limita, em 

qualquer de seus artigos, a contratação de serviços apenas restritos à atividade-meio, ou 

à atividade-fim do ente público. Como pode ser bem identificado em seu art. 2°, a única 

exigência para a contratação de serviços é que ocorra anteriormente uma licitação48. 

A Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, “dispõe sobre o regime de concessão 

e permissão da prestação de serviços públicos, previsto no artigo 175 da Constituição 

Federal” (BRASIL, 1995). 

Passagem interessante dessa Lei pode ser encontrada em seu art. 25, §1°49, em 

que fica disciplinada a possibilidade de a concessionária de serviços públicos “contratar 

com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares 

ao serviço concedido” (BRASIL, 1995).  

Bastante interessante esse dispositivo pois ele vai totalmente de encontro ao 

preconizado pela Súmula 331 do TST, pois permite expressamente que concessionárias 

possam terceirizar suas atividades inerentes, em outras palavras, sua atividade-fim. 

Poderia surgir, nesse ponto, dúvidas acerca da semelhança entre os termos 

atividades inerentes e atividades-fim. Entretanto, existe interpretação de que ambos os 

termos são equivalentes e que o art. 25, §1° da Lei n° 8.987 abre espeço para que se 

permita a terceirização da atividade fim. Corroborando essa tese, podemos citar o julgado 

abaixo: 

                                                        
48  Art. 2° As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e 
locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas 
de licitação. 
49 Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos 
os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida 
pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.  
§ 1° Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com 
terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, 
bem cA primeira omo a implementação de projetos associados. 
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TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 
PÚBLICO. A questão medular tratada nos autos diz respeito à validade da 
terceirização de serviços na área de construção civil, restauração e conservação 
de pavimentação, fiscalização, sinalização, elaboração de projetos, entre outras 
atividades finalísticas realizadas pela Reclamada, uma concessionária de serviço 
público [...]. A 7ª Turma desta Corte deu provimento ao agravo de instrumento e 
ao recurso de revista da Concessionária reclamada, por entender violado o art. 
25, § 1º, da Lei nº 8.987/95, não reconhecendo a ilicitude da terceirização de 
serviços realizados, afastando a aplicação da Súmula nº 331 do TST, para 
restabelecer a sentença de origem, que julgou totalmente improcedente o pedido 
inicial (BRASIL, 2012). 
 

À primeira vista, percebe-se que o §1° do art. 25 da Lei n° 8.987/95 foi contrário 

ao traçado pelo Tribunal Superior do Trabalho, o que permitiu que as concessionárias 

regidas por essa lei pudessem terceirizar suas atividades-fim. 

Outro interessante dispositivo ainda em vigor que merece análise é a Lei n° 

9.472/97, a Lei de Telecomunicações. Seu art. 94, incisos I e II 50 , expressamente 

permitem que ocorra a terceirização para o “desenvolvimento de atividades inerentes, 

acessórias ou complementares ao serviço, bem como a implementação de projetos 

associados”. (BRASIL, 1997b). 

A semelhança desse dispositivo com o art. 25, §1° da Lei n° 8.987 ora estudado 

não é simples coincidência, mas uma repetição evidente, uma vez que a Lei de 

Telecomunicações serviu para regular de modo especifico ao tema por ela abarcado as 

disposições gerais acerca das concessões, definidas pela Lei n° 8.987. 

Uma questão que ainda pode suscitar dúvidas é o termo “inerente”, encontrado 

em ambas as normas. De acordo com o dicionário em linha Priberam51, o termo possui 3 

acepções que se assemelham bastante e, inclusive, podem facilmente remeter ao termo 

“atividade-fim”. 

i·ne·ren·te  
(latim inhaerens, -entis, particípio presente de inhaereo, -ere, estar ligado 
a) 
adjetivo de dois gêneros 
1. Intimamente unido. 
2. Que é atributo ou propriedade de algo ou alguém. = INTRÍNSECO 

                                                        
50 Art. 94. No cumprimento de seus deveres, a concessionária poderá, observadas as condições e limites 
estabelecidos pela Agência: 
I - empregar, na execução dos serviços, equipamentos e infra-estrutura que não lhe pertençam; 
II - contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao 
serviço, bem como a implementação de projetos associados. 
51  "inerente", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, 
https://www.priberam.pt/dlpo/inerente [consultado em 11-08-2017]. 
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3. Que faz parte de (pessoa ou coisa). = INSEPARÁVEL 
 

Diante do exposto, percebe-se que duas das leis que regulam concessões 

públicas permitem expressamente terceirização de atividade-fim, em conflito com a 

Súmula n° 331 do TST. 

De modo oposto às citadas legislações acerca da regulamentação das 

concessões, as quais permitem a terceirização de atividades-fim, em 1997 foi publicado 

o Decreto n°2.271 no dia 8 de julho, que, conforme brevemente citado no item 3.3, regula 

especificamente a contratação de serviços no bojo da administração pública. 

Essa norma, que regulamenta a aplicação do “disposto no § 7º do art. 10 do 

Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967” (BRASIL, 1997a), é bastante específica 

no que se refere à limitação de terceirização apenas para a atividade-meio, pois veda a 

terceirização para as atividades do serviço público consideradas como “inerentes” 

(BRASIL, 1997a). 

Mais uma vez, a palavra “inerentes” está sendo utilizada como sinônimo de 

atividade-fim, mas, nesse caso, não para permitir a terceirização, mas para proibir que 

se terceirizem atividades próprias das categorias funcionais existentes na União. 

Conclui-se, com isso, que legislação abriu clara exceção para as terceirizações 

das atividades-fim quando se refere a concessões de serviços públicos, mas vedou, com 

o Decreto n°2.271/97, no que tange à substituição de funcionários públicos por 

empregados terceirizados, com ressalva às situações já analisadas dos §§1° e 2° do art. 

1° do referido decreto. 

Reforçando ainda mais o entendimento da permissão de terceirização apenas das 

atividades-meio, o já citado §1° do art.1° do decreto ora estudado, informa em primeira 

análise, um rol taxativo das atividades que podem ser, de preferência, objeto de 

terceirização. São elas “conservação, limpeza, segurança, vigilância, transportes, 

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

prédios, equipamentos e instalações” (BRASIL, 1997a). 

Caso esse rol seja considerado taxativo, não poderá haver, portanto, outras 

terceirizações que não estejam incluídas nesse dispositivo. Essa situação torna-se 

delicada pois as próprias evoluções tecnológicas, econômicas e sociais proporcionam 

mudanças rápidas nas relações sociais e de trabalho. Uma vez engessadas as atividades 
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passiveis de terceirização, todas as mudanças que ocorrem na vida social como um todo 

serão automaticamente desconsideradas e o dispositivo legal tenderá a tornar-se 

obsoleto. Um exemplo dessas mudanças é a clara evolução nos serviços relacionados à 

tecnologia da informação, que são o cerne de diversos entes que trabalham com banco 

de dados e informações de contribuintes. 

Pelo Decreto n° 2.271/97, e se considerando o rol de atividades do §1° do art. 1° 

taxativos, as atividades relacionadas a informática não podem ser terceirizadas, e devem 

ser executadas por servidores públicos de carreira. Entretanto, caso esse rol seja 

meramente exemplificativo, as mudanças sociais podem ser incorporadas à alcunha de 

atividades-meio e, portanto, podem ser terceirizadas. 

Finalizando a análise do Decreto n° 2.271/97, reforça-se que este dispositivo 

lastreia atualmente a realização das contratações de empresas para o fornecimento de 

mão de obra terceirizada. 

A Lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002 “institui, no âmbito da União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, 

e dá outras providências” (BRASIL, 2002).  

Atualmente, essa lei rege uma das principais formas de contratação de serviços 

por meio de empresa de mão de obra terceirizada, fornecendo subsidio legal para a 

realização do pregão eletrônico. 

O Decreto n° 5.450, de 31 maio de 2005, “regulamenta o pregão, na forma 

eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências” (BRASIL, 

2005). 

A estrutura legal para a contratação pela União de empresa de terceirização de 

mão de obra é formada pelo Decreto n° 2.271/97, juntamente com o pregão eletrônico, 

que tem como fundamento a Lei n° 10.520/2002 e o Decreto n° 5.054/2005. 

Por fim, deve-se analisar detalhadamente a Instrução Normativa n° 2 da Secretaria 

de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão (SLTI). 



47 
 

Essa IN é o regramento utilizado em todas as contratações de serviços pela União, 

continuados ou não (BRASIL, 2008), de acordo com o seu art. 1°52, por meio de pregão 

eletrônico. Dada a importância da IN n°2, diversas INs posteriores, publicadas pelo SLTI, 

tiveram como objetivo a alteração e/ou atualização da IN n°2, uma vez que esta busca a 

regulamentação da contratação de serviços de modo bastante abrangente e completo. 

 O art. 6° 53  da referida IN coaduna-se com os preceitos de terceirização de 

atividades-meio, sendo coerente, portanto, com a Súmula 331 do TST. Ademais, cita 

expressamente o Decreto n° 2.271/97, evidenciando uma harmonia no ordenamento 

acerca da permissividade de contratação de funcionários terceirizados apenas para as 

atividades-meio do tomador, excluindo-se, dessa forma, a licitude de se terceirizar 

serviços concernentes à atividade-fim. 

A IN n° 2 é bastante detalhada no que se refere aos procedimentos de contratação 

e prestação dos serviços ao ente público tomador. Essa IN prevê a figura do gestor e do 

fiscal do contrato. O primeiro é o representante designado pela administração para a 

coordenação de toda a execução contratual, inclusive na supervisão da fiscalização e na 

elaboração de prorrogações, apostilamentos ou termos aditivos. Já o fiscal do contrato, 

além de auxiliar o gestor na administração deste, é quem efetivamente fiscaliza o 

cumprimento das cláusulas contratuais, in loco, e comunica às partes acerca de eventuais 

falhas na prestação do serviço. 

Os dispositivos que regulam o acompanhamento e fiscalização dos contratos são 

encontrados nos arts. 31 ao 34-A da IN em tela. 

A importância de se analisar as atividades dos gestores e fiscais do contrato 

repercute de forma decisiva na definição de responsabilidades acerca do inadimplemento 

de encargos trabalhistas por parte do empregador. Decidiu o STF na RE760931 que: 

Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Ministro Luiz Fux, que 
redigirá o acórdão, vencido, em parte, o Ministro Marco Aurélio, fixou a seguinte 
tese de repercussão geral: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos 
empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público 
contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou 
subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. Ausente, 

                                                        
52 Art. 1º Disciplinar a contratação de serviços, continuados ou não, por órgãos ou entidades integrantes 
do Sistema de Serviços Gerais – SISG. 
53 Art. 6º Os serviços continuados que podem ser contratados de terceiros pela Administração são aqueles 
que apóiam (sic) a realização das atividades essenciais ao cumprimento da missão institucional do órgão 
ou entidade, conforme dispõe o Decreto nº 2.271/97. 
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justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Presidiu o julgamento a Ministra 
Cármen Lúcia. Plenário, 26.4.201754. 
 

Dessa forma, é evidente a responsabilização por obrigações trabalhistas do 

tomador dos serviços (ente público) apenas se não ocorrer a fiscalização de modo correto 

e, com isso, fica reforçado o vínculo do empregado com a empresa prestadora de 

serviços, e não com o ente contratante. 

Diante do exposto, ficou claro que não existe atualmente uma legislação uniforme 

acerca da contratação de serviços terceirizados. Pode-se inferir que, em regra, a 

terceirização poderá ser realizada em atividades consideradas como meio, e não a 

atividades-fim, inerente ao órgão, apesar de existirem exceções legais expressas, e de 

não se ter um conceito claro acerca de quais atividades podem ser classificadas como 

meio e quais são passiveis de definição como atividade-fim. 

Em 31 de março de 2017 foi promulgada a Lei n°13.429, abaixo examinada, que 

“altera dispositivos da Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, que dispõe sobre o trabalho 

temporário nas empresas urbanas e dá outras providências; e dispõe sobre as relações 

de trabalho na empresa de prestação de serviços a terceiros” (BRASIL, 2017a). 

 

  

                                                        
54  Sitio do Supremo Tribunal Federal. Acompanhamento Processual. Disponível em 
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4434203> Acesso em: 
12/08/2017. 
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4 A LEI N° 13.429/2017 E A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

4.1 ESTRUTURA DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

Uma vez analisado o histórico da terceirização no Brasil, tomando por base a 

interligação dessa evolução nacional com fatos, conceitos e modelos econômicos que 

influenciaram o modo de produção em todo o mundo, foi possível identificar as reformas 

institucionais e outras ações legislativas nacionais que culminaram no atual regramento 

acerca da utilização da terceirização. 

A partir desse tópico, será realizada uma análise mais profunda acerca dos 

dispositivos da Lei de Terceirização Irrestrita, em especial a sua possibilidade de ser 

aplicada na gestão de pessoal e de contratos da Administração Pública Federal. 

 Conforme proposta do presente trabalho, a Secretaria da Receita Federal do 

Brasil (SFRB), com suas especificidades e peculiaridades, será tomada como palco para 

exemplificar os efeitos possíveis da referida Lei no Órgão e no serviço público em geral. 

Com isso, torna-se necessário, a priori, apresentar a estrutura da Secretaria, com 

uma análise de seu pessoal e das remunerações percebidas por seus servidores, para, 

em seguida, projetar os possíveis efeitos da Lei em comento na SRFB e no serviço 

público federam como um todo. 

A Secretaria da Receita Federal do Brasil é um órgão de abrangência nacional 

responsável “pela administração dos tributos de competência da União, inclusive os 

previdenciários, e aqueles incidentes sobre o comércio exterior, abrangendo parte 

significativa das contribuições sociais do País”55. 

Atualmente, a SRFB é dividida em 10 Regiões Fiscais (RF) que abrangem 

integralmente o território nacional de forma otimizada, conforme imagem abaixo: 

 

 

 

 

 

                                                        
55 Sitio da Receita Federal do Brasil. Disponível em: <https://idg.receita.fazenda.gov.br/sobre/institucional>. 
Acesso em: 17/08/2017. 



50 
 

Figura 1: Regiões Fiscais da Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

 
Fonte: Quadro Geral de Unidades Descentralizadas. Disponível em: 
<https://idg.receita.fazenda.gov.br/sobre/institucional/estrutura-organizacional/quadro-geral-das-unidades-
descentralizadas>. Acesso em: 17/08/2017. 

 

Inseridas nessas RFs existem ainda diversas Unidades Gestoras 56 , que 

administram de forma descentralizada os recursos fornecidos pelas Unidades Centrais, 

e que compõem toda a estrutura da SRFB espalhada pelo Brasil. 

O quantitativo de todas as unidades da SRFB espalhadas pelo Brasil encontra-se 

na Tabela 01, abaixo, e totalizam, até o momento, 599 unidades distintas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
56 “Unidade responsável por administrar dotações orçamentárias e financeiras próprias ou descentralizadas. 
Cada órgão tem a sua U.G., que contabiliza todos os seus atos e fatos administrativos”. Disponível em: < 
https://www12.senado.leg.br/orcamento/glossario/unidade-gestora-u.g.>. Acesso em: 17/08/2017. 
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Quadro 1: Quadro Geral de Unidades Descentralizadas. 

 
Fonte: Quadro Geral de Unidades Descentralizadas. Disponível em: 
<https://idg.receita.fazenda.gov.br/sobre/institucional/estrutura-organizacional/quadro-geral-das-unidades-
descentralizadas>. Acesso em: 17/08/2017. 
 

Diante dos dados acima, percebe-se a extensão do Órgão com presença em todos 

os estados e Distrito Federal, ocupando, portanto, todo o território nacional. 

Em exercício atualmente na SRFB podem ser identificados alguns tipos de cargos 

distintos. Pertencentes à Carreira Tributária e Aduaneira da Receita Federal do Brasil, 

encontram-se o Auditores Fiscais (AFRFB) e os Analistas Tributários (ATRFB), sendo 

que apenas os primeiros, por força do parágrafo único do art. 5° da Lei n° 13.464/2017, 

são considerados como “autoridades tributárias e aduaneiras da União”57. Assim, apenas 

os AFRFB serão associados como executores de atividades-fim do Órgão, sendo os 

demais, inclusive os de mesma carreira, os ATRFB, considerados como servidores que 

realizam atividades-meio. 

Os demais cargos e carreiras existentes na SRFB são a Carreira do Seguro Social, 

composta por dois cargos, o de Analista do Seguro Social e o de Técnico do Seguro 

Social; e a carreira do Plano Especial Cargos do Ministério da Fazenda (PECFAZ), 

vinculados ao Ministério da Fazenda e lotados na SRFB, composta por cerca de 110 

                                                        
57 Art. 5° A carreira de Auditoria da Receita Federal do Brasil, de que trata o art. 5o da Lei no 10.593, de 6 
de dezembro de 2002, passa a ser denominada carreira Tributária e Aduaneira da Receita Federal do 
Brasil, composta de cargos de nível superior de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e de Analista 
Tributário da Receita Federal do Brasil.  
Parágrafo único.  Os ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, no exercício das 
atribuições previstas no inciso I do art. 6º da Lei nº 10.593, de 6 de dezembro de 2002, são autoridades 
tributárias e aduaneiras da União. 
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cargos distintos 58 , como, por exemplo Analista-Técnico Administrativo, Assistente-

Técnico Administrativo, Agente Administrativo, Motorista, Telefonista, Agente de Portaria, 

Administrador, Analista de Sistemas e Método, Analista de Suporte, Arquivista, Arquiteto, 

Assessor Técnico, Bibliotecário, Contador, Economista, Engenheiro, Especialista de 

Nível Superior, Estatístico, Geólogo, entre muitos outros. Destaque que nem todos os 

cargos que compõem o PECFAZ possuem representatividade na SRFB. 

Existem também os funcionários do Serviço Federal de Processamento de Dados 

(SERPRO)59, que é empresa pública contratada especificamente para suporte da rede 

de dados e sistemas de informação da SRFB. Por ter essa condição de empresa pública, 

o SERPRO não será analisado no presente trabalho. 

A quantidade de pessoal lotado na SRFB dividido por cargos (com ressalva de que 

a coluna Administrativos engloba PECFAZ e Servidores da Carreira do Seguro Social) 

pode ser vista com detalhes no Quadro 2 abaixo: 

 

Quadro 2: Quantitativo de servidores da Secretaria da Receita Federal do Brasil. 
Unidade 

Administrativa 
- Região Fiscal 

Auditores Analistas Administrativos Outras 
Carreiras 

Total Cedidos Total Cedidos Total Cedidos 

Unidade 
Central 

859 51 567 6 212 13 7 

1ª Região 
Fiscal 

558 15 448 2 560 5 6 

2ª Região 
Fiscal 

480 7 359 1 502 1 3 

3ª Região 
Fiscal 

412 4 319 0 447 6 1 

4ª Região 
Fiscal 

530 18 316 1 589 6 0 

5ª Região 
Fiscal 

469 6 288 0 433 0 3 

6ª Região 
Fiscal 

791 14 517 1 543 1 7 

                                                        
58 Proposta para a Reestruturação do PECFAZ – Plano Especial De Cargos E Salários Do Ministério Da Fazenda. 
Disponível em: <http://www.sindfazenda.org.br/wp-
content/uploads/2016/06/ProjetoPECFAZAssessoriaTecnicaSINDFAZENDA.pdf>. Acesso em 18/08/2017. 
59 Disponível em: <http://www.serpro.gov.br/menu/institucional/quem-somos >. Acesso em: 17/08/2017.  
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7ª Região 
Fiscal 

1317 33 756 0 904 2 16 

8ª Região 
Fiscal 

2362 36 1872 0 824 0 5 

9ª Região 
Fiscal 

966 5 793 3 504 1 21 

10ª Região 
Fiscal 

704 17 608 1 344 1 3 

DRJ 526 0 124 0 54 2 0 

Total 9.974 206 6.967 14 5.916 37 72 
         

Fonte: Quantitativos de Cargos, ref. 02/2017. Disponível em: 
<https://idg.receita.fazenda.gov.br/sobre/servidores/quantitativo-de-cargos>. Acesso em: 17/08/2017. 

 

Diante das informações mostradas acima, infere-se que, dos 22.929 servidores 

lotados na SRFB, incluindo-se as outras carreiras e excluindo-se os cedidos, cerca de 

43,5% de todo o pessoal ativo na SRFB é do cargo de AFRFB, ou seja, pertencem à 

atividade-fim da unidade. Já sobre a atividade-meio, o que se inclui os cargos de ATRFB, 

PECFAZ e Seguro Social, tem-se o montante de 12.955 pessoas, sendo assim 56,5% do 

efetivo de servidores púbico ativos no Órgão. 

A remuneração do cargo de AFRFB varia entre R$19.211,01, no início da carreira, 

e R$27.943,07, no final da carreira; e poderá custar para a União o valor anual máximo 

de até R$3.344.450.162,1660, considerando-se um panorama extremo em que todos os 

AFRFB estejam no último nível da classe final. 

Sobre o cago de ATRFB, a remuneração varia entre R$10.641,21 e R$16.668,90, 

podendo custar até R$1.393.586.715,6061, consideradas as mesmas condições acima 

relatadas. 

Analisando-se, nesse momento, o quadro de pessoal Administrativo, e de modo a 

tornar essa análise possível diante de uma quantidade de cargos extremamente 

abrangente, decidiu-se por dividir todas as carreiras em 3 níveis de escolaridade, que 

refletem diretamente na remuneração percebida: auxiliar, médio e superior. 

                                                        
60 Esses valores consideram apenas a remuneração dos AFRFB, desconsiderando-se, portanto, valores 
recebidos a título de indenizações e de Bônus de Eficiência. 
61 Também foi desconsiderada adicionais de indenizações e Bônus de Eficiência. 
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Acerca dos cargos Administrativos de nível superior na SRFB, a análise torna-se 

mais clara, uma vez que a Secretaria apenas iniciou a implementação (ressalvando-se a 

prévia existência da Carreira do Seguro Social) desse tipo de cargo, por meio do Edital 

ESAF Nº 47, de 06 de junho de 2013, que versava sobre Concurso Público para 

Provimento de Cargos de Nível Superior do Plano Especial de Cargos do Ministério da 

Fazenda – PECFAZ62. Sendo, portanto, esse cargo extremamente recente, e tendo sido 

realizado até o presente momento apenas um concurso para seu provimento, o 

quantitativo de cargos de Analistas Técnicos-Administrativos previstos nesse concurso 

foi de 192. Destaca-se que nem todos os Analistas Técnicos-Administrativos estão 

lotados na SRFB, mas para esse estudo, será considerado que as lotações do total de 

cargos ofertados no edital pertencem a SRFB. 

Ainda segundo o edital do concurso supracitado, foram preenchidos cargos de 

nível superior de Arquiteto, Contador, Engenheiro e Pedagogo, num total de 155 cargos. 

Sobre o quantitativo geral de Cargos de Analisa e Técnicos do Seguro Social, 

também englobados na coluna de Administrativos do Quadro 02 acima, de acordo com o 

Painel Estatístico de Pessoal (tabela no Anexo III), tem-se um quantitativo de 174 

Analistas do Seguro Social e 1.696 Técnicos do Seguro Social no Governo Federal. 

Diante das explicações acima, para o efetivo de 5.916 servidores Administrativos, 

apenas 521 serão considerados neste trabalho como de nível superior (Analista do 

Seguro Social, Analistas Técnicos-Administrativos, Arquitetos, Contadores, Engenheiros 

e Pedagogos) e o restante será considerado como de nível médio, pois existem apenas 

323 servidores de nível auxiliar na ativa em todo o MF (vide Anexo IV), o que torna esse 

quantitativo não representativo no universo da SRFB. 

Sobre as respectivas remunerações, os seguintes valores serão considerados: 

 

Quadro 3: Remuneração dos Cargos Administrativos que têm lotação na SRFB. 
Cargos PECFAZ 

Mês-Ano Planos/Quadro 
Remuneração 

Inicial 
Remuneração 

Final 

                                                        
62  Fonte: http://www.esaf.fazenda.gov.br/assuntos/concursos_publicos/em-andamento-1/concurso-

publico-para-provimento-de-cargos-de-nivel-superior-do-plano-especial-de-cargos-do-ministerio-da-
fazenda-pecfaz-1/editais/edital-47-pecfaz-aber.pdf 
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jun/17 
Plano Especial De Cargos Do Ministério Da 
Fazenda-Pecfaz - Auxiliar 

R$ 3.359,33 R$ 3.813,22 

jun/17 
Plano Especial De Cargos Do Ministério Da 
Fazenda-Pecfaz - Médio 

R$ 3.679,97 R$ 4.783,23 

jun/17 
Plano Especial De Cargos Do Ministério Da 
Fazenda-Pecfaz - Superior 

R$ 5.032,09 R$ 8.924,74 

Fonte: Painel Estatístico de Pessoal. Disponível em 
<https://pep.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=PainelPEP.QVW&host=QVS%401
7-0112-B-IAS06>. Acesso em 21/08/2017. 

 

Compilando-se os dados expostos acima, podemos chegar nas seguintes 

conclusões inseridas nas tabelas abaixo, com a informação de que os valores mínimos 

consideram as remunerações em início de carreira dos cargos englobados nas análises, 

enquanto os valores máximos são as remunerações finais desses cargos. 

 

Quadro 4: Estimativa total de dispêndios com os cargos ativos lotados na SRFB. 

CARGO Quantidade 
Valor Anual 
Mínimo (R$) 

Valor Anual 
Máximo (R$) 

Valor Anual Médio 

AFRFB 9.974 2.299.327.364,88 3.344.450.162,16 2.821.888.763,52 

ATRFB 6.967 889.647.720,84 1.395.258.795,60 1.142.453.258,22 

Administrativos         

  - Médio 5.395 238.241.257,80 309.666.310,20 273.953.784,00 

  - Superior 521 31.460.626,68 55.797.474,48 43.629.050,58 

TOTAL 3.458.676.970,20 5.105.172.742,44 4.281.924.856,32 

Fonte: elaboração própria com compilação de dados coletados. 

 

Quadro 5: Estimativa total de dispêndios por tipo de atividade na SRFB. 

  Quantidade % 
Valor Anual 
Mínimo (R$) 

Valor Anual 
Máximo (R$) 

Valor Anual Médio 

Atividade-fim 9.974 43,5 2.299.327.364,88 3.344.450.162,16 2.821.888.763,52 

Atividade-meio 12.955 56,5 1.159.349.605,32 1.760.722.580,28 1.460.036.092,80 

TOTAL 4.281.924.856,32 

Fonte: elaboração própria com compilação de dados coletados. 

Passa-se, nesse momento, para um estudo das atividades que são prestadas por 

funcionários terceirizados na SRFB, com a ressalva de que apenas os contratos com 

empresas de fornecimento de mão de obra administrados pela própria SRFB serão 

analisados. 
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Até o primeiro quadrimestre de 2017, havia 4.23463 pessoas em atividade na SRFB, 

por meio de empresa contratada, nas seguintes áreas64: 

• Carregador 

• Vigilância 

• Limpeza e Conservação 

• Motorista 

• Recepcionista 

• Secretaria 

• Tripulação Náutica Fluvial 

• Serviços Veterinários 

• Operador de Máquina Copiadora 

• Digitador 

• Guarda, Armazenagem e Administração de Mercadorias Apreendidas 

• Operadores de RX 

• Conferentes de Carga 

• Brigadista 

• Mensageiro 

• Armazenagem 

• Telefonista 

• Marinheiro 

• Copeiragem 

• Manutenção Predial 

• Portaria 

• Apoio Administrativo 

Diante de uma análise das atividades realizadas pelos funcionários terceirizados 

na SRFB, em relação aos servidores pertencentes à atividade-meio, existe, em algumas 

situações, uma superposição de regimes jurídicos, convivendo-se, portanto, um 

                                                        
63 Lista do quantitativo de terceirizados administrados pela SRFB relativa ao primeiro quadrimestre de 2017. 
Disponível em: <https://idg.receita.fazenda.gov.br/sobre/licitacoes-e-contratos/relacao-de-terceirizados-
2017/2017-1o-quadrimestre-
consolidada.ods/@@download/file/2017%201%C2%BA%20Quadrimestre%20Consolidada.ods> Acesso 
em: 17/08/2017. 
64 Idem. 
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terceirizado e um servidor de carreira num mesmo tipo de atividade. Esse fato torna-se 

mais claro quando se analisam os cargos da carreira do PECFAZ, que é bastante ampla. 

Admite-se, dessa forma, que o motivo para muitos desses cargos do serviço 

público que já são alvo de terceirização, e que possuem ainda servidor ativo no ente, 

deu-se por conta da estabilidade adquirida com o advento da CF de 1988, conforme 

explicado anteriormente. 

A possibilidade jurídica de se terceirizar na SRFB cargos que ainda estejam sendo 

ocupados por servidor de carreira, e que foi trazida pelo já analisado Decreto n° 2.271/97, 

foi a prévia extinção de diversos destes mesmos cargos quando vagos, como por 

exemplo o Decreto n° 6.697/2008 (cargos extintos no Anexo I do presente trabalho). 

Essas extinções são normalmente justificadas pela atual desnecessidade de se ter 

servidor efetivo nessas atividades, vide o recente projeto em curso, proposto pelo atual 

governo federal, que visa extinguir cerca de 60 mil cargos65 na União. Assim, a extinção 

formal dos cargos foi realizada antes das terceirizações. 

Retornando ao atual efetivo de terceirizados na SRFB, o atual quadro representa 

o percentual de 18,47%, dos 22.929 servidores públicos ativos atuando na SRFB. 

Conforme explicado, mostra-se abaixo quadro comparativo do atual efetivo de pessoal 

em atividade-fim, atividade-meio e terceirizados. 

 

Quadro 6: Comparativo de pessoal por atividade na SRFB. 

  Atividade-fim Atividade-meio Terceirizados 

Total 9.974 12.955 4.234 

% 43,50% 56,50% 18,47% 

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

Diante do exposto, fica claro que a SRFB é o cenário ideal para uma aplicação 

mais efetiva da Lei de Terceirização Irrestrita, uma vez que sua estrutura organizacional 

é bastante definida e possui atividades-fim evidentes, atividades-meio, cargos extintos 

que ainda apresentam pessoal na ativa, terceirizados e servidores, sendo que nesses 

dois últimos existe a sobreposição entre servidor público e terceirizado exercendo a 

mesma atividade no Órgão em questão. 

                                                        
65 Fonte: http://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/lista-de-cargos-publicos-que-serao-
extintos-tem-datilografo-motorista-e-fiscal-de-cafe.ghtml. Acesso em 18/08/2017. 
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Deve-se pontuar, entretanto, que nem todos os mandamentos da referida lei de 

terceirizações apresentam compatibilidade evidente com a sua aplicação no serviço 

público, apesar de alguns conceitos se mostrarem totalmente aptos a serem utilizados 

pela Administração Pública, conforme será estudado adiante, sempre com o enfoque na 

Secretaria de Receita Federal do Brasil. 

 

4.2 ASPECTOS GERAIS DA LEI N° 13.429/2017 

A Lei n° 13.429/2017 foi publicada em 31 de março de 2017, sendo, portanto, muito 

recente para que seus efeitos já possam ser claramente sentidos na sociedade, seja no 

serviço público ou na iniciativa privada.  

A lei em comento é oriunda do Projeto de Lei n° 4.302-E de 1998, por meio da 

retomada desse projeto que estava parado há cerca de 19 anos. Entretanto, a discussão 

acerca da terceirização “vinha sendo travada na sociedade brasileira e no Congresso 

Nacional desde 2011, por meio, principalmente, do Projeto de Lei 4.330/2004” (DIEESE, 

2017, p. 7). 

Assim, o debate sobre a terceirização já havia sido aprovado na Câmara e estava 

no Senado Federal sob o número PLC 30/2015. Mas, foi realizado o desarquivamento do 

PL 4.302/1998, e foi esse o projeto que veio a se tornar Lei. 

Segundo o DIEESE: 

A regulamentação da terceirização foi incorporada às alterações da Lei 
6.019/1974, que se tornou o Projeto de Lei 4.302/1998, cujo objetivo inicial era 
tratar apenas do trabalho temporário. Esse é o primeiro destaque ao se analisar 
a Lei 13.429/2017. Devido à extrema complexidade do tema e aos múltiplos 
impactos, a regulamentação da terceirização deveria ser tratada em lei 
específica, cujo conteúdo tentasse abarcar os diversos elementos envolvidos nas 
relações entre contratantes e terceiras, entre as terceiras e os empregados e 
entre a contratante e os terceirizados (DIEESE, 2017, p. 7). 

Durante a votação do referido PL n° 4.302/98 houve inúmeras divergências e 

embates entre a bancada governista e representantes do governo no Poder Executivo, 

favoráveis à aprovação da proposta; e representantes da oposição, de centrais sindicais, 

do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), 
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entre diversos outros órgãos, contrários à proposta governista. Ao final dos trabalhos 

legislativos, o PL foi aprovado com 231 votos favoráveis, 188 contrários e 8 abstenções. 

A Lei n° 13.429/17, também conhecida como Lei da Terceirização Irrestrita, alterou 

diversos dispositivos da Lei n° 6.019/74 e acrescentou outros, já estudada anteriormente 

no presente trabalho. Atualmente existem 466 Ações Diretas de Inconstitucionalidade 

ajuizadas no STF contra a referida Lei, sob diversas alegações. A última das ações 

impetradas no referido Tribunal Superior é a de n° 5695, em que o sítio do STF fornece 

a seguinte informação: 

Segundo alegam na ação, as alterações introduzidas pela norma, ao dar nova 
redação à Lei 6.019/1974, passaram a admitir expressamente que o trabalho 
temporário pode versar sobre o desenvolvimento de atividades-meio e 
atividades-fim a serem executadas na empresa tomadora de serviços. Sustentam 
que tal medida demonstra a abertura para a terceirização ampla e irrestrita e não 
somente ao trabalho temporário regulado pela Lei 6.019/1974. 

“A prática da terceirização na atividade-fim esvazia a dimensão comunitária da 
empresa, pois a radicalização desse mecanismo pode viabilizar a extrema figura 
da empresa sem empregados, que terceiriza todas as suas atividades, eximindo-
se, por absoluta liberalidade, de inúmeras responsabilidades sociais, trabalhistas, 
previdenciárias e tributárias”, ressaltam67. 

Em seu texto, a Lei de Terceirização Irrestrita tem 3 artigos, sendo que os dois 

primeiros alteram e adicionam dispositivos na Lei n° 6.019/74, e tratam sobre as relações 

de trabalho temporário e sobre a terceirização de serviços, e suas inferências com as 

empresas tomadoras e contratantes, conforme se admite no alterado art. 1°68 da Lei de 

1974. Em uma primeira análise do conteúdo da nova legislação, não existe qualquer tipo 

de informação que limite a aplicação desta lei apenas para a iniciativa privada, e, como 

a iniciativa pública já utiliza da terceirização em algumas atividades, é totalmente 

plausível a aplicação da Lei n° 13.429/17 na Administração Pública Direta, com destaque 

para a possibilidade de sua aplicação na SRFB, conforme será apresentado no decorrer 

do presente estudo. 

                                                        
66 ADI 5695, ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria Química (CNTQ) e pela 
Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias Têxtil, Vestuário, Couro e Calçados 
(Conaccovest); ADI 5685, ajuizada pela Rede Sustentabilidade; ADI 5686, protocolada pela Confederação 
Nacional das Profissões Liberais (CNPL); e a ADI 5687, de autoria do Partido dos Trabalhadores (PT) e do 
Partido Comunista do Brasil (PCdoB). Todas essas ações estão sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 
67  Sitio do Supremo Tribunal Federal. Notícias STF. Disponível em 
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=341920> Acesso em: 14/08/2017. 
68 Art. 1º As relações de trabalho na empresa de trabalho temporário, na empresa de prestação de serviços 
e nas respectivas tomadoras de serviço e contratante regem-se por esta Lei. 
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4.2.1 Terceirização de Contratos de Trabalhos Temporários 

A Lei de Terceirizações Irrestrita traz, conforme citado, regras para a contratação 

de funcionário temporário terceirizado e terceirização em geral de atividades para a 

empresa, ou ente, tomador dos serviços. Entretanto, alguns pontos da referida lei não 

são claros, e, com isso, permitem diversos tipos de interpretação. 

Acerca da terceirização de trabalho temporário, a lei é evidente e expressa acerca 

da possibilidade de contratação de trabalhador para a atividade-fim, conforme preconiza 

sua alteração no §3° do art. 9°69 da Lei n° 6.019/74. Ainda, criou uma situação de trabalho 

temporário intermitente por meio da previsão de que o prazo contratual poderá ser 

consecutivo ou não, conforme informa o §1° do art. 1070 do referido dispositivo. 

Com o veto à alteração do art.12, a redação desse artigo da Lei n° 6.019/74 

permaneceu com sua versão original, que prevê ao trabalhador terceirizado temporário 

remuneração equivalente à recebida pelos empregados de mesma categoria da empresa 

tomadora ou a garantia de recebimento do salário mínimo; jornada de oito horas, com 

horas extras remuneradas acrescidas de 20%; férias proporcionais; repouso semanal 

remunerado; adicional noturno; indenização por dispensa sem justa causa ou término 

normal do contrato, correspondente a 1/12 do pagamento recebido; seguro contra 

acidente do trabalho; proteção previdenciária; registro do contrato temporário na carteira 

de trabalho e previdência social; responsabilidade subsidiária da empresa contratante, 

em caso de não cumprimento dos pagamentos devidos ao trabalhador por parte da 

empresa prestadora de serviços. 

De acordo com o DIEESE (DIEESE, 2017, p. 3),  

O trabalhador temporário não tem direito à multa de 40% sobre o FGTS e aviso 
prévio, quando da rescisão do contrato de trabalho. Os direitos dele limitam-se 

                                                        
69 Art. 9º O contrato celebrado pela empresa de trabalho temporário e a tomadora de serviços será por 
escrito, ficará à disposição da autoridade fiscalizadora no estabelecimento da tomadora de serviços e 
conterá: 
§ 3° O contrato de trabalho temporário pode versar sobre o desenvolvimento de atividades-meio e 
atividades-fim a serem executadas na empresa tomadora de serviços. 
70 Art. 10. Qualquer que seja o ramo da empresa tomadora de serviços, não existe vínculo de emprego 
entre ela e os trabalhadores contratados pelas empresas de trabalho temporário. 
§ 1º O contrato de trabalho temporário, com relação ao mesmo empregador, não poderá exceder ao prazo 
de cento e oitenta dias, consecutivos ou não. 
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ao exposto acima, sem quem incida sobre o contrato normas previstas na 
Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como, por exemplo, regulamentação 
da jornada noturna, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, 
proteção à mulher e ao menor etc. 

Importante citar algumas outras alterações que foram implementadas para o 

trabalhador terceirizado temporário, como a extensão ao mesmo atendimento médico, 

ambulatorial e de refeição destinado aos seus empregados, existente nas dependências 

da contratante, ou local por ela designado71; não é mais proibido o trabalho temporário 

no meio rural, mas apenas que sejam empresa o tomador e fornecedor dos serviços; é 

vedada a contratação de trabalhador temporário para substituição de trabalhadores em 

greve; ficou expressamente definida a responsabilidade subsidiaria do tomador, de 

acordo com a alteração do §7° do art. 10 da Lei n° 6.019/7472; não haverá contrato de 

experiência temporário, de acordo com o §4°73 do art. 10 da Lei em comento; e a definição 

de um período de carência de 90 dias para o retorno do trabalhador temporário que 

prestou serviços para determinada empresa por 270 dias, de acordo com o seu §5°74 do 

art. 10; e da regra expressa de não formação de vínculo de emprego entre os 

trabalhadores da empresa de terceirização e a tomadora de serviços, de acordo com o 

caput do art. 1075 da citada Lei. 

Para o trabalhador submetido a esse sistema de trabalho temporário é evidente a 

instabilidade de sua relação empregatícia, com aumento da insegurança no recebimento 

dos direitos trabalhistas, pois a responsabilidade do tomador é apenas subsidiária. Além 

disso, existe ainda a regra de não formação de vínculo entre o empregado terceirizado 

                                                        
71 Art. 9º O contrato celebrado pela empresa de trabalho temporário e a tomadora de serviços será por 
escrito, ficará à disposição da autoridade fiscalizadora no estabelecimento da tomadora de serviços e 
conterá: 
§ 2º A contratante estenderá ao trabalhador da empresa de trabalho temporário o mesmo atendimento 
médico, ambulatorial e de refeição destinado aos seus empregados, existente nas dependências da 
contratante, ou local por ela designado. 
72 § 7º A contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período 
em que ocorrer o trabalho temporário, e o recolhimento das contribuições previdenciárias observará o 
disposto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 
73 § 4º Não se aplica ao trabalhador temporário, contratado pela tomadora de serviços, o contrato de 
experiência previsto no parágrafo único do art. 445 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 
74 § 5º O trabalhador temporário que cumprir o período estipulado nos §§ 1º e 2º deste artigo somente 
poderá ser colocado à disposição da mesma tomadora de serviços em novo contrato temporário, após 

noventa dias do término do contrato anterior.  
75 Art. 10. Qualquer que seja o ramo da empresa tomadora de serviços, não existe vínculo de emprego 
entre ela e os trabalhadores contratados pelas empresas de trabalho temporário. 
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temporário e a empresa tomadora, reduzindo ainda mais as possibilidades de uma 

possível execução contra o tomador para a persecução de verbas trabalhistas não 

adimplidas pela empresa de terceirização. 

Os ditames da Lei de Terceirização Irrestrita no tocante ao trabalho terceirizado 

temporário, inevitavelmente, fará com que esse trabalhador migre constantemente entre 

empresas sem formar qualquer tipo de vínculo duradouro, com consequentes perdas de 

alguns direitos, como o gozo das férias e, de acordo com o DIEESE76, a percepção do 

valor referente aos 40% do FGTS. 

Na percepção da empresa tomadora, esta deverá assegurar aos empregados 

terceirizados temporários todo o rol de direitos constante no art. 12 da Lei n° 6.019/74, o 

qual não foi alterado pela Lei n° 13.429/17, por conta do veto presidencial. 

Há uma tendência na redução dos valores pagos aos funcionários terceirizados, 

pelas empresas de terceirização, devido ao consequente enfraquecimento dos sindicatos 

das categorias preponderantes das empresas tomadoras de serviços, conforme 

explicado no próximo item do presente trabalho. 

 Por outro lado, poderá ocorrer uma maior demanda por esse tipo de terceirização, 

por parte das tomadoras, devido a essa tendência de redução de valores pagos aos 

funcionários, e da menor probabilidade de serem executadas judicialmente, tendo em 

vista sua já explicada responsabilidade subsidiaria. 

Atualmente, em todo o Serviço Público Federal, é aplicada, ainda em pequena 

escala, a contratação de trabalhadores temporários para prestação de serviços. De 

acordo com Painel Estatística de Pessoal 77 , em janeiro de 2017, existiam 22.517 

funcionários terceirizados temporários. Em junho, esse número passou para 24.468 

terceirizados em toda a União. Evidencia-se dessa forma, um aumento de 1.951 pessoas 

(cerca de 8,67%) contratadas pela Administração Pública Federal sob o regime de 

contratação temporária. As tabelas completas de pessoal encontram-se no Anexo II do 

presente trabalho. 

                                                        
76 DIEESE, 2017. Op., cit., p. 3. 
77 Painel Estatístico de Pessoal. Disponível em 
<https://pep.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=PainelPEP.QVW&host=QVS%401
7-0112-B-IAS06>. Acesso em 17/08/2017. 
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Não se pode afirmar que esse aumento se deu como um reflexo da aplicação da 

Lei de Terceirização Irrestrita no serviço público. Mas pode apontar um indicio de que a 

Administração começa a identificar uma possibilidade de se utilizar em maior escala esse 

regime de contratação. 

Por fim, é válida inserção do posicionamento do DIEESE acerca da ampliação 

desse tipo de contrato por tempo determinado definido na Lei n° 13.429/2017: 

Atualmente, o contrato temporário de trabalho pode ser caracterizado como um 
“bico qualificado”, pois apesar de se referir a um vínculo formal de trabalho, ele 
tem como princípio condições inferiores às dos contratos por tempo determinado. 
Portanto, alterações legais que ampliem o uso dessa forma de contratação, para 
além de situações extraordinárias, podem resultar em abusos na utilização dessa 
modalidade pelas empresas, intensificando a precarização das condições de vida 
e de trabalho78. 

 

4.2.2 Terceirização Geral De Atividades 

Acerca da terceirização em geral, que está prevista nos arts. 4o-A, 4o-B, 5o-A, 5o-

B, 19-A, 19-B e 19-C da Lei n° 6.019/74 (inseridos pela Lei n° 13.429/2017), existem 

diversos pontos que geram bastantes incertezas e inseguranças em suas aplicações. 

Repetindo as omissões identificadas em outros dispositivos legais pretéritos 

acerca do tema, a Lei n° 13.429/2017 não atentou para definir conceitos objetivos sobre 

atividade-fim e de atividade-meio especialmente no que tange à terceirização geral de 

atividades por empresa prestadora de serviços a terceiros, limitando-se a inserir em seu 

texto a expressão “serviços determinados e específicos” (BRASIL, 2017), inseridos em 

seu art.4°-A, caput79, e que também não teve o conceito definido. 

Não se sabe exatamente qual será a interpretação jurisprudencial desses dois 

termos que são bastante vagos e indeterminados. Assim, existe a possibilidade de se 

interpretar que esses dispositivos autorizam a terceirização da atividade-fim por parte do 

tomador de serviços. 

Ademais, não há previsão expressa de limitação da aplicação dessa lei apenas 

para entes privados, e, uma vez que o serviço público já realiza a terceirização de 

                                                        
78 DIEESE, 2017. Op., cit., p. 7. 
79 Art. 4º-A Empresa prestadora de serviços a terceiros é a pessoa jurídica de direito privado destinada a 
prestar à contratante serviços determinados e específicos. 



64 
 

algumas atividades, o espectro de aplicação da norma poderá também abranger entes 

públicos. 

Especificamente sobre a expressão “serviços determinados”, remete-se ao §1° do 

art. 443 da CLT80, que define o conceito de contrato individual com prazo determinado. 

Em todas as definições e possibilidades de se firmar contrato por prazo determinado, 

descrito na norma trabalhista consolidada, não fica evidente que existe limitação legal em 

se aplicar essa regra apenas para a atividade-meio do tomador de serviços. 

Assim, se a Lei de Terceirização Irrestrita não citou expressamente no seu escopo 

de aplicação, no que se refere à terceirização em geral, à atividade-fim do contratante, 

também não limitou à atividade-meio, deixando essas possibilidades em futuras 

interpretações jurisprudenciais da expressão “serviços determinados e específicos”. 

Além da importante discussão sobre atividade-fim e atividade-meio na Lei n° 

13.429/2017, esse dispositivo trouxe algumas outras regras acerca da terceirização em 

geral que devem ser mencionadas. 

Primeiramente, a nova lei permite de modo expresso a “quarteirização”, que é a 

subcontratação de outras empresas para fornecerem mão de obra contratada pelo 

tomador da primeira empresa, de acordo com o §1°81 do art. 4°-A. Define ainda a referida 

lei a responsabilidade subsidiaria do contratante acerca dos encargos trabalhistas dos 

terceirizados, em consonância com os trabalhadores terceirizados temporários; e a 

menção de que a empresa tomadora apenas “poderá estender ao trabalhador da 

empresa de prestação de serviços o mesmo atendimento médico, ambulatorial e de 

refeição destinado aos seus empregados, existente nas dependências da contratante, ou 

local por ela designado” (BRASIL, 2017a), de acordo com a alteração do §4° do art. 5°-A 

da Lei n° 6.019/74, numa clara diferenciação e falta de isonomia no tratamento entre o 

funcionário terceirizado e aquele dos quadros da empresa, ou órgão público. 

Verifica-se, assim, que diversos novos regramentos foram implementados no que 

concerne às regras para contratação de trabalhadores terceirizados, indo além dos 

                                                        
80 § 1º - Considera-se como de prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo 
prefixado ou da execução de serviços especificados ou ainda da realização de certo acontecimento 
suscetível de previsão aproximada. 
81  § 1º A empresa prestadora de serviços contrata, remunera e dirige o trabalho realizado por seus 
trabalhadores, ou subcontrata outras empresas para realização desses serviços. 
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ditames da atual Súmula n° 331 do TST, e que tem o potencial de alterar profundamente 

as relações de trabalho no Brasil, em especial no que tange o serviço público. 

Uma das mudanças mais significativas e que poderá reduzir sobremaneira o poder 

de negociação dos trabalhadores perante os empregadores por melhorias salariais e 

outras vantagens e benefícios é, sem dúvidas, o tema da representação sindical diante 

da nova lei recém-publicada. 

Como regra inserida na CLT, especificamente no art. 581, §§ 1º e 2º 82 , os 

empregados tem como representante o sindicato da categoria preponderante das 

atividades do empregador. Caso esse empregador tivesse diversas atividades e 

nenhuma delas preponderante, prevaleceria a categoria econômica de cada uma dessas 

atividades. 

Após a promulgação da Lei n° 13.429/2017, fica claro que o empregado da 

empresa prestadora de serviços terceirizados não integra a categoria profissional da 

empresa contratante ou tomadora, mas pertence à atividade de empregados de empresa 

de prestação de serviços terceirizados, que é a atividade preponderante do empregador 

(empresa de terceirização de mão de obra). Reforça esse entendimento a regra 

encontrada na Lei n° 6.019/74, art. 4°-A, §2°, inserida pela Lei n° 13.429/2017, que deixa 

clara a separação de vínculo empregatício entre os trabalhadores da empresa de 

prestação de serviços e a contratante ou tomadora desses serviços. 

Por consequência desse fato, em tese, todos os direitos decorrentes de normas 

coletivas das categorias dos empregados do quadro da empresa tomadora não serão 

ampliados para os terceirizados que prestam serviço para essa tomadora. Assim, podem 

ser verificadas situações em que, por exemplo, um motorista empregado da contratante 

receba as vantagens negociadas pelo seu sindicato original, enquanto um outro motorista 

                                                        
82 Art. 581. Para os fins do item III do artigo anterior, as empresas atribuirão parte do respectivo capital às 
suas sucursais, filiais ou agências, desde que localizadas fora da base territorial da entidade sindical 
representativa da atividade econômica do estabelecimento principal, na proporção das correspondentes 
operações econômicas, fazendo a devida comunicação às Delegacias Regionais do Trabalho, conforme 
localidade da sede da empresa, sucursais, filiais ou agências. 
§ 1º Quando a empresa realizar diversas atividades econômicas, sem que nenhuma delas seja 
preponderante, cada uma dessas atividades será incorporada à respectiva categoria econômica, sendo a 
contribuição sindical devida à entidade sindical representativa da mesma categoria, procedendo-se, em 
relação às correspondentes sucursais, agências ou filiais, na forma do presente artigo. 
§ 2º Entende-se por atividade preponderante a que caracterizar a unidade de produto, operação ou objetivo 
final, para cuja obtenção todas as demais atividades convirjam, exclusivamente em regime de conexão 
funcional. 
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terceirizado, pertencente ao quadro da empresa de terceirização, não perceba essas 

vantagens, apesar de exercer exatamente a mesma atividade. 

Esse é um dos argumentos que subsidiam a ideia da precarização das relações 

de laborais que provavelmente ocorrerá com uma possível disseminação da terceirização 

no mercado de trabalho, com o consequente enfraquecimento dos sindicatos originais 

representativos das categorias de trabalhadores, e a possível redução salarial dos 

empregados terceirizados, com exceção das relações trabalhistas das “empresas de 

vigilância e transporte de valores, permanecendo as respectivas relações de trabalho 

reguladas por legislação especial, e subsidiariamente pela Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT)” (BRASIL, 2017a), conforme previsto no art. 19-B inserido na Lei n° 

6.019/74. 

Apesar do exposto, não se sabe, ainda, se essa segregação de direitos entre 

funcionários terceirizados e funcionários empregados que exercem a mesma atividade 

na iniciativa privada será realmente imposta tanto pelas empresas e órgãos públicos 

quanto pela jurisprudência que será formada no decorrer do tempo. Isso se explica por 

conta do princípio constitucional da igualdade, expresso no art. 5°, caput, da CF, além do 

princípio da isonomia, que impõe tratamento igual aos realmente iguais; do art. 7°, XXX, 

XXXI e XXXII; do art. 3°, IV; e do art. 5°, XLI, todos da CF. 

Assim, é plausível o argumento que sustenta que ocorrerá o mesmo patamar 

remuneratório entre os funcionários empregados e os terceirizados, até por que existe a 

norma expressa no já estudado art. 12, da Lei n° 6.019/74, que define o mesmo salário 

entre funcionários empregados e terceirizados temporários, que pode ser aplicada por 

analogia. 

Acerca dessa diferenciação de remuneração explicada acima, concernente à 

terceirização no serviço público, nenhum dos princípios citados acima, e nem a utilização 

do art. 12, da Lei n° 6.019/74 por analogia, interferem na equalização de salários ou 

remunerações entre um funcionário terceirizado e um servidor público que exerce a 

mesma atividade. Como exemplo real retirado da Alfândega da Receita Federal do Brasil 

no Porto de Salvador, existe um servidor de carreira com o cargo de Motorista Oficial cujo 

salário é bastante superior aos dos outros 3 motoristas terceirizados de empresa privada 

que presta serviço de fornecimento de mão de obra para a referida unidade. Destaca-se 
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que o cargo de Motorista Oficial foi extinto pelo Decreto n° 6.697/2008, conforme Anexo 

I, e que por isso, seguindo os preceitos do §2° do art. 1° do Decreto n° 2.271/97, foi 

passível de terceirização. 

 

4.3 COMO A LEI N° 13.429/2017 PODE AFETAR O SERVIÇO PÚBLICO 

Inicialmente, deve-se relembrar que os servidores públicos federais, desde o 

ingresso na carreira, são regidos pela Lei n° 8.112/90, enquanto os funcionários 

terceirizados, mesmo com atividade em ente público, continuam sendo regidos pela CLT. 

Assim, existem direitos distintos assegurados aos celetistas e aos estatutários, como por 

exemplo o pagamento do FGTS, que é direito do funcionário celetista, enquanto que a 

estabilidade é direito do servidor público estatutário. Percebe-se, portanto, que há uma 

coexistência de regimes jurídicos num mesmo local de trabalho, com diferentes direitos, 

deveres e remunerações, para pessoal que, muitas vezes, exerce a mesma atividade-

meio. 

Apesar de diversas mudanças no sistema de terceirização implementadas pela Lei 

n° 13.429/2017, citadas acima, nem todas essas mudanças irão interferir na possibilidade 

de aplicação da referida legislação, em sua totalidade, no serviço público. Assim, é 

necessária a realização de uma análise detalhada apenas daqueles dispositivos da lei 

que possuem o condão de alterar o atual regramento acerca da contratação de 

terceirizados para atuarem na Administração Pública. 

Fundamental e inevitável discussão versa sobre a possibilidade de terceirização 

das atividades-fim do ente público, diante da enorme dúvida, já demonstrada no presente 

trabalho, sobre quais são efetivamente as atividades acessórias e quais são as atividades 

inerentes de determinado ente público (assim como de determinada organização 

privada), uma vez que a lei ou a jurisprudência não foram capazes de demonstrar com 

clareza os limites de cada uma dessas atividades. Diante desse fato, existem duas 

situações distintas com relação aos objetos da terceirização trazidos na Lei n° 

13.429/2017, a primeira versa sobre a terceirização de empregados temporários, e a 

segunda trata dos terceirizados que prestam serviços nos entes contratantes. 
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A primeira situação, conforme afirmado, refere-se à terceirização de contratos de 

trabalho temporário trazida na nova lei. Nesse caso, existe expressa autorização para a 

terceirização de atividades-fim e meio, ou seja, todas as atividades realizadas pela 

empresa, ou ente público, poderão ser passiveis de utilização de trabalhadores 

temporários para a prestação de qualquer tipo de atividade, por prazo determinado. 

Dessa forma, poderão ser contratados funcionários “para atender à necessidade de 

substituição transitória de pessoal permanente ou à demanda complementar de serviços” 

(BRASIL, 2017a) em determinado ente público. Ademais, o ente público pode ser incluído 

como “empresa tomadora de serviços” (BRASIL, 2017a), pois tanto pode ser considerada 

pessoa jurídica como pode ser inserida na clausula aberta de “entidade a ela equiparada” 

(BRASIL, 2017a), caso se considere como pessoa jurídica apenas aquelas de direito 

privado. Ainda, destaca-se a capacidade ativa dos entes públicos para celebrar contratos. 

Como exemplo prático dessa situação supracitada tem-se a designação de 

diversos AFRFB (servidores atuantes na atividade-fim da SRFB) para uma determina 

operação, em quantidade superior à disponibilidade do órgão em determinada 

localidade83, e que seja, portanto, necessária e possível a contratação de funcionários 

locais terceirizados temporários apenas para suprir a demanda desta operação. Com 

isso, a SRFB conseguiria realizar a operação sem a necessidade de custos com 

mobilização de servidores de fora e com deslocamento de pessoal (pagamento de diárias 

e passagens), em que pese a obrigatoriedade de isonomia de remuneração (analisado 

mais a frente), além do que, não desfalcaria outras localidades de seus servidores. 

Já a segunda situação sobre a possibilidade de terceirização das atividades-fim 

do ente público, com a terceirização de funcionários para prestação de serviços não 

temporários, refere-se ao art. 2° da Lei n° 13.429/2017, que inseriu o art. 4°-A na Lei n° 

6.019/74, no momento em que este regulamenta as atividades prestadas por empresa 

de serviços a determinado ente público, nesse contexto chamado de contratante, para a 

realização de “serviços determinados e específicos” (BRASIL, 2017a). 

                                                        
83  Existe a necessidade de demanda complementar, decorrente de fatores previsíveis, de natureza 
intermitente, periódica ou sazonal, de acordo com o §2° do art.2° da Lei n° 6.019/74, alterado pela Lei de 
Terceirização Irrestrita. 
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Destaca-se que, para ser contratante de serviços terceirizados, a única demanda 

do dispositivo legal é que esse contratante seja pessoa física ou jurídica, de acordo com 

o já citado art. 5°-A, inserido na Lei n° 6.019/74. 

Assim, utilizando outro exemplo que pode ser evidenciado na SRFB, poder-se-ia 

cogitar a contratação de empresa terceirizada, que tivesse em seu quadro de pessoal 

mão de obra especializada em comércio internacional (ou que simplesmente 

subcontratasse esses serviços de outra empresa), para gerenciar os “serviços 

determinados e específicos” (BRASIL, 2017a) de Regimes Aduaneiros Especiais 84 

administrados atualmente por pessoal de carreira de AFRFB. 

Acerca da terceirização de atividades-meio no serviço público, o regramento atual 

segue os mandamentos dos §§ 1° e 2° do art. 1° do Decreto n° 2.271/97, que, conforme 

já visto, permite expressamente que ocorra terceirizações para “as atividades de 

conservação, limpeza, segurança, vigilância, transportes, informática, copeiragem, 

recepção, reprografia, telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e 

instalações” (BRASIL, 1997a) e para a “execução indireta as atividades inerentes às 

categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou entidade” (BRASIL, 

1997a) já extintos, ou mesmo a terceirização de cargos não extintos, mas por expressa 

autorização legal. 

Apesar dessa restrição do decreto acima citado, de se terceirizar apenas 

atividades-meio no serviço público para os cargos extintos, ou, caso se queira terceirizar 

cargo não extinto, que seja por expressa autorização legal, percebe-se que, invocando 

os critérios para a solução das antinomias aparentes, altamente estudados por Norberto 

Bobbio (BOBBIO, 2007), entre normas do ordenamento jurídico, a Lei é superior ao 

Decreto (lex superior derogat inferiori); a norma mais nova revoga norma mais antiga com 

ela incompatível (lex posterior derogat priori); e normas especificas revogam normas 

gerais (lex specialis derogat generali). 

                                                        
84  Incluem-se como regimes Aduaneiros Especiais a Admissão Temporária, Exportação Temporária, 
Trânsito Aduaneiro, Drawback, Entreposto Aduaneiro, Recof, Recof - Sped, Repetro, Repex, Reporto, Loja 
Franca, Depósito Especial, Depósito Afiançado, Depósito Alfandegado Certificado e Depósito Franco. 
Disponível em <https://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/regimes-e-controles-
especiais/regimes-aduaneiros-especiais>. Acesso em 15/08/2017. 
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Com esses conceitos em mente, é evidente a possibilidade de aplicação da Lei n° 

13.429/2017 para a contratação de terceirizados que atuem em atividades-meio do 

contratante ente público, uma vez que essa Lei é hierarquicamente superior ao Decreto 

que atualmente regulamenta a contratação de serviços pela Administração Pública; a Lei 

é cerca de 20 anos mais nova que o Decreto; e ambos são específicos acerca do tema 

sobre contratação de serviços terceirizados. 

Assim, existe a possibilidade de se aplicarem os recentes dispositivos de 

contratação, tanto de mão de obra terceirizada temporária, quanto de terceirizados 

prestadores de serviço, sendo que, conforme visto acima, o ente público preenche todos 

os requisitos de tomador e de contratante, pois pode ser considerado tanto pessoa 

jurídica como entidade equiparada. 

Acerca da contratação de prestadores de serviços “para atender à necessidade de 

substituição transitória de pessoal permanente ou à demanda complementar de serviços” 

(BRASIL, 2017a), pode-se citar como exemplo, inserido no contexto da SRFB, a situação 

de contratação de funcionários temporários para complementar o efetivo de servidores 

que atuam no serviço de informações e auxilio ao contribuinte, mas apenas para o 

período de entrega das declarações de Imposto de Renda. 

Já a contratação de empregados terceirizados para executarem atividades-meio, 

deve respeitar a regra da Lei em estudo que define que essas atividades devem se 

determinadas e especificas. No caso da SRFB, poder-se-ia cogitar a contratação de 

empresa de mão de obra para o fornecimento de empregados para atuarem na gestão 

de mercadorias apreendidas com perdimento decretado e incorporadas ao patrimônio 

público. 

Acerca do aproveitamento do art. 12, “a”, da Lei n° 6.019/74, relativamente ao 

serviço público, seria possível sua aplicação no intuito de se equiparar a remuneração 

dos terceirizados temporários aos primeiros padrões das classes iniciais das respectivas 

tabelas de vencimentos legais dos servidores aos quais esses terceirizados iriam 

equivaler. Entretanto, servido apenas para os terceirizados que se enquadrassem como 

temporários, para a “substituição transitória de pessoal permanente ou à demanda 

complementar de serviços” (BRASIL, 2017a), sendo complementar “a demanda de 
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serviços que seja oriunda de fatores imprevisíveis ou, quando decorrente de fatores 

previsíveis, tenha natureza intermitente, periódica ou sazonal” (BRASIL, 2017a). 

Fala-se de equivalência remuneratória aos primeiros padrões, uma vez que as leis 

de regência das progressões funcionais são voltadas exclusivamente a servidores da 

União e definem o merecimento e/ou a antiguidade como motivos ensejadores de 

elevação de padrões e de classes nas carreiras. Obviamente, um empregado terceirizado 

temporário, além de não pertencer a qualquer carreira pública, não poderá cumprir 

qualquer dos requisitos legais necessários. 

Somando-se ao fato da não progressão, supracitado, também não existe guarida 

para a percepção, por esses terceirizados temporários, de vantagens próprias dos cargos 

públicos, como, por exemplo, o Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade 

Tributária e Aduaneira (BRASIL, 2017b), que são valores pagos exclusivamente a 

servidores de cargos de AFRFB e ATRFB, sendo até mesmo excluídos desse 

recebimento servidores de outras carreiras próprias ou lotadas na SRFB. 

Esses fatos coadunam-se com a não aplicação das negociações coletivas das 

categorias dos empregados (nesse caso dos servidores de carreira), do quadro do ente 

tomador, com relação aos funcionários terceirizados, sejam eles temporários ou 

prestadores de serviços de modo geral. Os sindicatos representativos das categorias de 

servidores públicos e dos terceirizados jamais poderiam ser os mesmos, e as conquistas 

de cada um desses sindicatos ficariam restritas às categorias que representam. 

Mesmo que não esteja expressamente citada a Administração Pública Federal na 

Lei de Terceirizações, existe respaldo legal para que sejam incorporados ao Serviço 

Público diversos ditames sobre terceirização de serviço temporário e terceirização em 

geral contidos na referida Lei, tanto nas atividades-fim quanto nas atividades-meio do 

contratante, o que causará diversos efeitos orçamentários, financeiros e sociais nas 

atividades e nos servidores de carreira, em especial na SRFB, caso ela seja efetivamente 

incorporada na Administração Pública Direta. 

 

4.4 CUSTOS E BENEFICIOS DA LEI N° 13.429/2017 

Após estudo sobre a estrutura de pessoal e de remuneração da SRFB, com a 

listagem e avaliação dos cargos efetivos e terceirizados atualmente existentes na 
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Secretaria, e das disposições da Lei de Terceirização Irrestrita, em especial seus 

dispositivos que podem interferir na Administração Pública, finaliza-se o presente 

trabalho com explanação acerca dos custos e dos benefícios de se ter em uso os ditames 

da referida Lei no Serviço Público Federal, em especial na SRFB. 

Sobre a aplicação da terceirização para a substituição de cargos extintos ou em 

extinção, é evidente que há inúmeros cargos públicos que não tem mais necessidade de 

se cogitar a existência em tempos atuais, e que sua manutenção não faz qualquer sentido 

para a Administração Pública. 

A extinção desses cargos gera um enxugamento de pessoal na União e evita 

gastos futuros com possíveis ampliações de despesa pela ocupação de um cargo 

obsoleto como forma de acesso ao serviço público, e o consequente posterior desvio de 

função do servidor nesses cargos. Esses desvios são passíveis de gerar ações judiciais 

dos servidores contra a União, no intuito de se pleitear a equiparação salarial pelo 

trabalho já executado, relativo às atribuições de outro cargo. 

Entretanto, o que é possível de identificar como uma tendência dos governos 

federais desde a promulgação da CF de 1988 é a constante extinção de cargos públicos 

que, além de terem servidores na ativa, são alvo de constantes contratações de 

terceirizados, em sua maioria, por meio de contrato de prestação de serviços em geral. 

Ora, se é decretada a extinção de determinado cargo, mas é realizada contratação 

indireta desse mesmo cargo, por mais que exista previsão no Decreto n° 2.271/97, isso 

obviamente gera uma dúvida sobre a real desnecessidade dos cargos e qual seria o 

motivo preponderante desse movimento de terceirizações. Assim, pode-se inferir que é 

o custo, sob algumas de suas perspectivas, abaixo elencadas, os primordiais motivos 

para se proceder à substituição de servidores de carreira por terceirizados no Serviço 

Público.  

1) o contrato com o funcionário terceirizado, sendo a atividade desse terceirizado 

a mesma de um atual servidor com cargo extinto ou em extinção, não entra na rubrica 

financeira de Gastos com Pessoal, que é limitada expressamente pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal. A contratação de empresa de terceirização é incluída como 
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despesas correntes85, ajudando o governo, portanto, a cumprir a meta de pessoal da 

referida LC sem a necessidade de se cortar cargos ou funções de confiança, de se 

cancelar aumentos salariais de atuais servidores púbicos, e sem sofrer as diversas 

sanções da referida Lei86; 

2) o custo financeiro de um servidor público estatutário, especialmente no topo da 

carreira, é muito maior que o custo de um funcionário terceirizado. No caso da SRFB, 

relativo à atividade-fim e aos Analistas Tributários87, existe o bônus de eficiência privativo 

desses servidores, não podendo ser percebido por eventual terceirizado que substitua, 

mesmo que temporariamente, esses dois cargos; no caso dos diversos cargos da 

atividade-meio, além da questão citada acima, existe a enorme diferença salarial entre 

um servidor público de carreira e um terceirizado com a mesma atividade, seja por conta 

das negociações sindicais dos servidores públicos, com a consequente conquista de 

direitos, seja pelo plano de carreira do funcionalismo que aumenta a remuneração do 

servidor com o passar do tempo, ou pela precarização da atividade desse terceirizado, 

como funcionário direto da empresa de mão de obra e não do tomador ou contratante. 

Ademais, o custo financeiro do terceirizado tenderia sempre aos valores mínimos 

mostrados no Quadro 04, uma vez que, além de os terceirizados não terem planos de 

carreira, os contratos firmados com as respectivas empresas normalmente são por meio 

da modalidade pregão e do tipo menor preço. Assim, a empresa que vence a licitação é 

aquela que cobra o menor valor pelo contrato, o que reflete fortemente na tendência de 

negociação do salário do terceirizado para o menor valor possível. 

3) o custo social da não criação de vínculo entre o terceirizado e o tomador, o que 

gera mais segurança para quem contratou os serviços, uma vez que sabe que, com o 

advento da Lei de Terceirização Irrestrita, dificilmente este irá responder por encargos 

                                                        
85 Tribunal de Contas de União – TCU op. cit. Consulta. Interpretação do art. 72 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal. Conhecimento. Atendimento. A limitação imposta pelo art. 72 abrange a totalidade das despesas 
com serviços de terceiros, deduzidos apenas os gastos com pessoal, caracterizados como de substituição 
de servidores e empregados públicos, referentes ao art. 18, § 1º, da LRF. Disponível em: 
http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc%5CDec%5C20011212%5CGERADO_TC-26774.pdf. 
Aceso em 18/08/2017. 
86 Lei n° 101/2000, Subseção II, Do Controle da Despesa Total com Pessoal, arts. 21 a 23. 
87 Analisado no presente trabalho como cargos inerentes à atividades-fim, a despeito de pertencerem a 
mesma carreira dos AFRFB. 
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trabalhistas desses terceirizados, considerando que, conforme já visto, a lei foi expressa 

ao admitir a sua subsidiariedade nesse quesito. 

4) o custo de oportunidade de, sempre que se mostre necessário, proceda-se a 

eventuais cortes gerais de gastos do governo federal, com a rescisão unilateral do 

contrato com a empresa terceirizada, evocando cláusulas exorbitantes do contrato 

administrativo, como rescisão por motivos de interesse público, de acordo com o art. 78, 

XII, da Lei n° 8.666/93. Obviamente, é muito mais simples rescindir um contrato com 

empresa de terceirização de mão de obra do que demitir um servidor público estável.  

Em resumo, caso o Governo Federal não realize mais concursos para as áreas fim 

ou meio, e terceirize algumas atividades com trabalhadores temporários (em especial na 

substituição a aposentados, pois estarão necessariamente no último nível da carreira, 

ganhando o teto do cargo), conforme dados detalhados na seção 4 do presente trabalho, 

os valores despendidos a título de pessoal despencaria, todas as metas relativas a 

pessoal, da LRF, tenderiam a ser atingidas, o vínculo do governo com o funcionário seria 

altamente precário e a rescisão do contrato com a demissão do funcionário seria bastante 

simplificada. Para o contratante ou tomador, portanto, esse cenário é economicamente 

vantajoso, porém altamente nocivo ao terceirizado e ao próprio serviço público como um 

todo. 

Como atualmente o contrato com a empresa terceirizada é realizado pelo tipo 

menor preço, e a grande maioria dos serviços contratados podem ser englobados na 

modalidade pregão, o poder de negociação dos funcionários por melhorias salariais é 

altamente comprometido. Soma-se a esse fato o total enfraquecimento que ocorrerá com 

os sindicatos, que praticamente deixarão de atender a esses funcionários, conforme visto 

no decorrer do presente trabalho. 

A tendência, portanto, é a baixa generalizada nos salários dos terceirizados e a 

enorme rotatividade dessas pessoas em diversos postos de diversos locais diferentes, 

uma vez que o tomador contrata apenas o posto, independentemente de quem vá ocupar 

esse posto. 

Percebe-se que o custo social para o funcionário em atividade num ente púbico é 

enorme, a despeito da obrigatoriedade do pagamento, pela empresa de terceirização, de 

todos os seus direitos trabalhistas e previdenciários. Corrobora para esse custo social a 
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não obrigatoriedade de o contratante “estender ao trabalhador da empresa de prestação 

de serviços o mesmo atendimento médico, ambulatorial e de refeição destinado aos seus 

empregados, existente nas dependências da contratante, ou local por ela designado” 

(BRASIL, 2017a), o que causará uma óbvia segregação entre o terceirizado e o servidor 

de carreira. 

Ainda existe a insegurança do terceirizado pois há a possibilidade de o contrato 

de trabalho não ser consecutivo, mas intermitente, aumentando sobremaneira a 

insegurança do terceirizado em sua relação de emprego. 

O contraponto desses custos sociais e econômicos para os trabalhadores 

terceirizados, segundo amplamente divulgado pela mídia, é que ocorrerá um aumento na 

eficiência da produção das tomadoras ou contratantes (pois essas irão dedicar-se 

exclusivamente ao objeto primordial de seu negócio), haverá uma profissionalização da 

mão de obra, maior segurança jurídica para o tomador e aumentará a oferta de postos 

de trabalhos em toda a economia 88 . Entretanto, ainda não se pode avaliar a real 

existência evidenciada dessa melhora. 

O que se pode inferir com a Lei de Terceirização Irrestrita é que ela criou, 

especialmente por meio de suas omissões e de alguns de seus conceitos altamente 

indeterminados, um caminho simplificado para que a Administração possa realizar 

contratação de terceirizados temporários para determinada situação, ou expandir, por 

meio de contratos com empresas de fornecimento de mão de obra em geral, a atuação 

dos terceirizados dentro do setor público. Isso tudo podendo ser relativo tanto para a 

atividade-fim quanto para a atividade-meio. 

A Lei de Terceirização Irrestrita aprimora as possibilidades de que a Administração 

busque no mercado o serviço de empresas de terceirização, por meio de contratos 

administrativos, e com isso consegue relativizar ainda mais a interpretação da 

                                                        
88  Diversas reportagens à época da promulgação da referida Lei divulgaram notícias com estudos e 
entrevistas com especialistas que alegavam a possibilidade de melhora da economia como um todo devido 
à nova Lei. Por exemplo: “Mais emprego ou precarização? Os possíveis impactos da lei da terceirização”, 
disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/brasil-39375305>, acesso em: 21/08/2017; “Aval para 
terceirização deve ampliar geração de empregos, dizem analistas”, disponível em: 
<https://oglobo.globo.com/economia/aval-para-terceirizacao-deve-ampliar-geracao-de-empregos-dizem-
analistas-21107117>, acesso em: 21/08/2017; e “A lei da terceirização e as novas gerações de 
trabalhadores”, disponível em: < http://economia.estadao.com.br/blogs/radar-do-emprego/2017/04/01/a-
lei-da-terceirizacao-e-as-novas-geracoes-de-trabalhadores/>, acesso em: 21/08/2017. 
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obrigatoriedade da realização de concurso de provas, ou provas e títulos, para o ingresso 

no Serviço Público, conforme preconiza claramente o art. 37, caput, e inciso II da CF de 

1988. 
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5 CONCLUSÃO 

O grande questionamento da presente monografia foi saber se a Lei de 

Terceirização Irrestrita tem o condão de afetar o núcleo de pessoal efetivo da 

Administração Pública Federal, por meio do aproveitamento amplo de contratos de 

terceirização de mão de obra, tanto nas atividades-fim quanto nas atividades-meio de um 

órgão do Poder Executivo Federal, tendo sido utilizado como palco de análises a 

Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

Diante do exposto no presente trabalho, e devido ao fato de que a Lei de 

Terceirização Irrestrita não é expressa sobre uma possível vedação de seu uso na 

Administração Pública, é possível inferir que se utilize mão de obra terceirizada tanto para 

as atividades-meio como para atividades-fim de determinado órgão público, uma vez que 

seus conceitos indeterminados e suas omissões dão margem a esse entendimento. 

Afinal, não se tem ainda qualquer tipo de definição concreta do que possa ser, por 

exemplo, uma “demanda complementar de serviços” (BRASIL, 2017a). 

Para o ente público, a Lei facilita a administração de pessoas, pois amplia as 

possibilidades da contratação de pessoal a um simples procedimento de realização de 

pregão, do tipo menor preço, e à mera assinatura de um contrato administrativo. Assim, 

contratam-se, na verdade, postos de trabalho, e não pessoas. 

A economia financeira e o uso de recursos orçamentários governamentais serão 

menores, pois o terceirizado, além de não ter a proteção sindical plena que aumente seu 

poder de negociação, tenderá a receber valores menores que os pagos a um servidor 

público de carreira. 

Ademais, o Administrador Público, ao decretar a extinção de determinado cargo 

de carreira pública, seja por evidente obsolescência desse cargo, seja por mera 

conveniência administrativa, poderá proceder à contratação de terceirizados para realizar 

exatamente a mesma atividade que o servidor do cargo extinto realizava, mas pagando 

menos, e ainda proporciona o atingimento de metas impostas por normas de controle de 

gastos de pessoal, como a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Para o trabalhador, a consequência de ser terceirizado é a sua desumanização e 

possível equiparação pessoal a um posto de trabalho.  A tendência é não se saber o 

nome do funcionário, mas sua atividade desempenhada, uma vez que a rotatividade e a 
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existência da jornada intermitente tendem a ser cada vez maior. Se esses fatos descritos 

são inerentes à terceirização trabalhista, a Lei n° 13.429/2017 vai possibilitar a ampliação 

desse efeito tanto na iniciativa privada quanto no setor público. 

Além disso, o prejuízo ao trabalhador terceirizado no próprio ambiente de trabalho 

da Administração Pública é enorme, podendo ser visível, especialmente, na não 

obrigatoriedade definida na Lei de se oferecer o mesmo atendimento médico, 

ambulatorial e de refeição ao empregado terceirizado, do mesmo modo que originalmente 

destinado aos seus servidores. 

Por outro lado, existem argumentos de que a eficiência econômica, com a 

especialização das empresas em seu objetivo final, gerará efeitos bastante positivos na 

economia, o que será capaz de aumentar o nível de emprego e o bem-estar social como 

um todo. 

Enfim, a Lei de Terceirização Irrestrita é um desafio colocado para todas as esferas 

da sociedade lidarem. Restará saber de que forma esse dispositivo legal será 

implementado pelos Gestores Públicos, de modo que sejam tomadas decisões que levem 

em consideração além do princípio da economicidade dos recursos públicos, o princípio 

da dignidade da pessoa humana, de forma equilibrada.  
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7 ANEXOS 
 

 

Anexo I 

Quantitativo de cargos extintos no MF com a publicação do Decreto n° 6.697/2008. 

 

17000 - MF 480002 NS ADMINISTRADOR 37 

17000 - MF 480004 NS ADMINISTRADOR ESCOLAR 2 

17000 - MF 480053 NS ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 2 

17000 - MF 480055 NS ASSESSOR TÉCNICO 7 

17000 - MF 480058 NS ASSISTENTE DE PRODUCAO 2 

17000 - MF 480066 NS AUTOR ROTEIRISTA 2 

17000 - MF 480089 NS COORDENADOR DE PROGRAMACAO 1 

17000 - MF 480092 NS DIRETOR DE IMAGENS 1 

17000 - MF 480093 NS DIRETOR DE PROGRAMAS 2 

17000 - MF 480098 NS EDITOR 1 

17000 - MF 480120 NS ESPECIALISTA DE NÍVEL SUPERIOR 12 

17000 - MF 480126 NS FIGURINISTA 1 

17000 - MF 480129 NS FISCAL DE ABASTECIMENTO E PREÇOS 41 

17000 - MF 480133 NS FISCAL DE TRIBUTOS DO ACUCAR E DO ALCOOL 20 

17000 - MF 480134 NS FISCAL TRIBUTARIO DO CAFE 20 

17000 - MF 480136 NS FONOAUDIOLOGO 1 

17000 - MF 480140 NS INSPETOR DE CAFE 173 

17000 - MF 480142 NS INSTRUMENTISTA 1 

17000 - MF 480187 NS PRODUTOR DE TEXTOS DIDÁTICOS 1 

17000 - MF 480188 NS PRODUTOR EXECUTIVO 5 

17000 - MF 480201 NS PROGRAMADOR VISUAL 1 

17000 - MF 480217 NS SONOPLASTA 2 

17000 - MF 480218 NS SUPERVISOR DE OPERAÇÕES 1 

17000 - MF 480220 NS SUPERVISOR ESCOLAR 2 

17000 - MF 480236 NS TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO 1 

17000 - MF 480238 NS TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 8 

17000 - MF 480263 NS TÉCNICO PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO 1 

17000 - MF 480273 NS TÉCNICO EM ASSUNTOS CULTURAIS 8 

17000 - MF 481009 NI AGENTE DE ASSUNTOS DA INDUSTRIA ACUCAREIRA 1 

17000 - MF 481017 NI AGENTE CINEFOTO MICROFILMAGEM 1 

17000 - MF 481030 NI AGENTE DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 

17000 - MF 481033 NI AGENTE DE TRANSPORTE MARÍTIMO E FLUVIAL 48 

17000 - MF 481042 NI AGENTE DE TELECOMUNICAÇÕES E ELETRICIDADE 43 

17000 - MF 481050 NI ARQUIVISTA DE TAPES 1 

17000 - MF 481053 NI ARTÍFICE DE ARTES GRÁFICAS 29 

17000 - MF 481056 NI ARTÍFICE DE ELETRICIDADE E COMUNICAÇÃO 24 

17000 - MF 481057 NI ARTÍFICE DE ESTRUTURA DE OBRAS E METALURGIA 9 

17000 - MF 481060 NI ARTÍFICE DE MECÂNICA 1 

17000 - MF 481076 NI ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO 1 

17000 - MF 481083 NI ASSISTENTE DE ESTÚDIO 1 

17000 - MF 481086 NI ASSISTENTE DE SECRETÁRIA 1 

17000 - MF 481094 NI ASSISTENTE TÉCNICO. ADMINISTRATIVO 4 
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17000 - MF 481103 NI ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 4 

17000 - MF 481138 NI AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS 7 

17000 - MF 481146 NI AUXILIAR TECNICO DE MANUTENCAO 1 

17000 - MF 481168 NI CONTRA REGRA 3 

17000 - MF 481175 NI DATILOGRAFO 91 

17000 - MF 481196 NI ENCARREGADO DE TRÁFEGO 1 

17000 - MF 481200 NI ESCRITURÁRIO 1 

17000 - MF 481203 NI ESPECIALISTA DE NÍVEL MÉDIO 13 

17000 - MF 481240 NI MAQUINISTA 3 

17000 - MF 481262 NI MOTORISTA OFICIAL 36 

17000 - MF 481268 NI OPERACIONAL ADMINISTRATIVO 1 

17000 - MF 481270 NI OPERADOR DE ÁUDIO 1 

17000 - MF 481283 NI OPERADOR DE TRANSMISSÃO 1 

17000 - MF 481293 NI PERFURADOR DIGITADOR 5 

17000 - MF 481295 NI PINTOR ARTÍSTICO 1 

17000 - MF 481296 NI PINTOR DE CENÁRIO 1 

17000 - MF 481322 NI SUPERVISOS DE VIGILÂNCIA 2 

17000 - MF 481341 NI TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO 12 

17000 - MF 481390 NI TELEFONISTA 1 

Fonte: Anexo do Decreto n° 6.697/2008. 
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ANEXO II 

PESSOAL 

Mês-Ano 
Grupo Situação do 

Vínculo 
Regime Jurídico Servidores 

jan/17 Ativo Anistiado 6 

jan/17 Ativo 
Consolidação Das Leis Do 
Trabalho 

9.021 

jan/17 Ativo Contrato Temporário 22.517 

jan/17 Ativo Médico - Programa Mais Medico 4.833 

jan/17 Ativo Médico Residente 18.667 

jan/17 Ativo Natureza Especial 146 

jan/17 Ativo Regime Juridico Único 571.377 

jan/17 Ativo Regime Militar 18.663 

jan/17 Ativo Residência Multiprofissional 9.223 

      654.453 

Fonte: Painel Estatístico de Pessoal. Disponível em 
<https://pep.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=PainelPEP.QVW&host=QVS%401
7-0112-B-IAS06>. Acesso em 21/08/2017. 

 

PESSOAL 

Mês-Ano 
Grupo Situação do 

Vínculo 
Regime Jurídico Servidores 

jun/17 Ativo Anistiado 6 

jun/17 Ativo 
Consolidação Das Leis Do 
Trabalho 

8.997 

jun/17 Ativo Contrato Temporário 24.768 

jun/17 Ativo Médico - Programa Mais Medico 6.439 

jun/17 Ativo Médico Residente 21.460 

jun/17 Ativo Natureza Especial 147 

jun/17 Ativo Regime Juridico Único 566.633 

jun/17 Ativo Regime Militar 16.978 

jun/17 Ativo Residência Multiprofissional 10.870 

      656.298 

Fonte: Painel Estatístico de Pessoal. Disponível em 
<https://pep.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=PainelPEP.QVW&host=QVS%401
7-0112-B-IAS06>. Acesso em 21/08/2017. 
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ANEXO III 

Carreira da Seguridade Social 

Mês-Ano Cargo Servidores 

jun/17 Analista Do Seguro Social 174 

jun/17 Técnico Do Seguro Social 1.696 

    1.870 

Fonte: Painel Estatístico de Pessoal. Disponível em 
<https://pep.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=PainelPEP.QVW&host=QVS%401
7-0112-B-IAS06>. Acesso em 18/08/2017. 
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ANEXO IV 

Servidores ATIVOS de Nível Auxiliar lotados no MF 

Mês-Ano Cargo Servidores Média de Idade 

jun/17 Agente De Limp E Conservacao 4 57 

jun/17 Agente Operacional De Telec E Eletr 38 57 

jun/17 Artif Carpintaria Marcenaria 2 63 

jun/17 Artif De Eletric Comunicacoes 8 58 

jun/17 Artif De Pintura E Alvenaria 1 53 

jun/17 Artifice De Artes Graficas 7 57 

jun/17 Artifice De Mecanica 5 57 

jun/17 Ascensorista 1 63 

jun/17 Aux De Servicos Diversos 1 52 

jun/17 Aux Operac De Serv Engenharia 1 55 

jun/17 Aux Operacional Agropecuaria 5 59 

jun/17 Aux Operacional Servicos Diver 4 65 

jun/17 Auxiliar Administrativo 3 52 

jun/17 Auxiliar De Artifice 36 57 

jun/17 Auxiliar De Serv Gerais 1 53 

jun/17 Auxiliar De Servicos Diversos 2 47 

jun/17 Auxiliar Operacional Serviços Diversos 200 58 

jun/17 Cadastrador 2 53 

jun/17 Especialista De Nivel Apoio 1 70 

jun/17 Lavadeira Passadeira 1 62 

    323 58 

Fonte: Painel Estatístico de Pessoal. Disponível em 
<https://pep.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=PainelPEP.QVW&host=QVS%401
7-0112-B-IAS06>. Acesso em 21/08/2017. 


