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RESUMO: Tem-se como objeto neste artigo, em termos de mutação 
constitucional, analisar a repercussão jurídica da terceirização da atividade fim 
no direito brasileiro, em decorrência da aprovação a Lei nº 13.429/2017. 
No tocante à justificativa da relevância temática preconiza-se neste momento 
constitucional a necessidade de se adequar o texto constitucional às demandas 
econômicas e sociais geradas pelo processo de globalização, pautado na Lex 
mercatoria. As mutações constitucionais atrelam-se à alteração da realidade. 
Esse fenômeno envolve os seguintes fatores: o temporal, que implica o 
reconhecimento da historicidade do ordenamento; e o social, decorrente da 
outorga de relevância interpretativa a elementos externos ao enunciado 
normativo, quais sejam: econômicos, ideológicos ou políticos. Nos 
procedimentos de adequação, em sociedade democrática, há de se respeitar a 
supremacia do texto constitucional em face das alterações constitucionais que 
devem ser realizadas. Percebe-se, entretanto, na experiência constitucional 
brasileira, a aprovação de reformas legislativas que atropelam o texto 
constitucional, na perspectiva de satisfazer as exigências do mercado traduzindo 
um problema que merece enfrentamento. De acordo com os defensores da 
terceirização, a cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela 
qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos 
artigos 1º, IV, e 170 da Constituição, de configuração das empresas, incorporada 
à Administração Pública por imperativo de eficiência (art. 37, caput, da 
Constituição), para fazer frente a exigências dos consumidores e cidadãos em 
geral, pois a perda de eficiência representa ameaça à sobrevivência da empresa 
e ao emprego dos trabalhadores. Em contrapartida, opositores da terceirização 
entendem que o Estado democrático de direito pressupõe a vinculação do 
legislador e de atos estatais ao texto constitucional, no sentido dialógico de que 
sejam preservadas as conquistas sociais e econômicas, essenciais ao processo 
de emancipação do indivíduo em sociedade democrática.  Como hipótese, 
destaca-se que em uma sociedade democrática, não se admite como legítima a 
interpretação constitucional em face de uma lei que se caracteriza como 
retrocesso social, ou seja, que pretenda constitucionalizar uma alteração 
legislativa em patente contradição com a Constituição escrita. Quanto à proposta 
metodológica, trabalhar-se-á com a pesquisa bibliográfica sob o método de 
abordagem dedutivo – partindo de leis e teorias para fenômenos particulares – 
com o objetivo de estabelecer um diálogo reflexivo entre a teoria e o objeto de 
investigação escolhido. Posteriormente, pretende-se analisar e entender 
dedutivamente pela adequação ou inadequação da posição adotada. Como 
consequência lógica do presente estudo, que analisará a repercussão jurídica 
da terceirização da atividade fim no direito brasileiro emitir-se-á um 
posicionamento conclusivo sobre o tema, pautado na doutrina e no raciocínio 
lógico e crítico. Destaca-se que a mutação constitucional se demonstra 
admissível em face da ordem jurídica, enquanto manifestação do poder 



constituinte difuso, desde que decorrente da própria Constituição. A mutação 
constitucional obtida por via interpretativa deve procurar ampliar o alcance do 
desenvolvimento do Direito Constitucional. 
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