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RESUMO

O  tema  proposto  para  estudo  decorre  de  antigos  questionamentos  acerca  da

possibilidade das funções relacionadas diretamente com a causa da existência de

uma organização, pública ou privada, serem confiadas a trabalhadores terceirizados.

Com especial  destaque para a realidade do Ministério Público do Estado do Rio

Grande do Norte o qual, tendo em vista do quantitativo de demandas que lhes são

confiadas, busca no instituto da terceirização o necessário incremento de sua força

de trabalho,  objetiva-se  demonstrar,  a  partir  da  análise  correlacionada  de textos

legais, obras doutrinárias e trabalhos científicos, se as novidades trazidas pela Lei

Federal  no 13.429/2017 e pela Instrução Normativa no 05/2017, do Ministério do

Planejamento,  Desenvolvimento  e  Gestão,  modificaram  o  entendimento

prevalecente  no  sentido  de  não  ser  possível  a  terceirização  das  atividades

permanentes e essenciais  à  Administração Pública,  como são exemplos aquelas

desempenhadas pelos servidores técnicos da organização em referência.

Palavras-chaves: Administração Pública; terceirização; atividade estratégica.



ABSTRACT

"The theme proposed for this study stems from old questions about the possibility of

functions directly related to existente cause of a public or private organization, that is

its final activities, to be entrusted to outsourced workers. With particular emphasis on

the Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte’s reality, which, due to the

quantity  of  demands  entrusted  to  them,  seeks  on  the  outsourcing  institute  the

necessary increase of its work force, it aims to demonstrate, from the related analysis

of legal texts, doctrinal works and scientific works, if the novelties brought by Federal

Law  13,429  /  2017  and  Normative  Instruction  no.  05/2017,  from  Ministério  do

Planejamento,  Desenvolvimento  e  Gestão,  modified  the  prevailing  understanding

that it is not possible to use outsider labor force for permanent and essential activities

in the Public Administration, such as those performed by the technical staff of the

organization in question.

Keywords: Public Administration, outsourcing, estrategic-activity."
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INTRODUÇÃO

Diante do quadro de escassez de recursos financeiros e de pessoal cada

vez mais presente nas diversas organizações públicas, busca-se compatibilizar os

princípios balizadores do agir  estatal,  em especial  os  da legalidade,  eficiência e

economicidade, com as crescentes demandas que lhes são apresentadas,  razão

que  explica  a  renovação  dos  mecanismos  de  gestão  utilizados  pelos

administradores públicos, a qual traz ínsita a ideia de adoção de práticas típicas da

iniciativa privada como forma de economia e otimização dos recursos disponíveis ao

administrador público. 

Novidade no ordenamento jurídico pátrio a Lei no 13.429/2017 vem suscitado

diversos questionamentos dentre os estudiosos e dividindo opiniões, uma vez que

pelos dispositivos que acresce à Lei no 6.019/74, relativa ao contrato de trabalho

temporário, deu início ao disciplinamento acerca da terceirização para possibilitar, na

visão de alguns, que não somente as “atividades-meio” sejam delegadas a terceiros

como, também, as “atividades-fim” das organizações, em descompasso frente ao

entendimento densamente firmando pela doutrina e pela jurisprudência no tocante

às limitações do instituto. 

Apesar  de  constitucionalmente  questionável,  o  novo  disciplinamento  é

aplicável às organizações da iniciativa privada, especulando-se que o seria também

às organizações públicas, razão pela qual se mostra pertinente o estudo da sua

viabilidade  quanto  às  atividades  finalísticas  dos  órgãos  e  entidades  da

Administração.

No Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte a terceirização de

serviços  é  uma realidade  há  tempos  vivenciada,  incidindo  sobre  os  serviços  de

vigilância,  portaria,  limpeza,  copeiragem,  transporte,  manutenção  predial  e  de

sistemas de refrigeração, além de serviços específicos referentes à Tecnologia da

Informação. As únicas atividades ainda não terceirizadas são aquelas desenvolvidas

pelos Técnicos e Analistas do MPRN, estas diretamente relacionadas ao exercício

das funções desempenhadas pelos Promotores e Procuradores de Justiça.

Desta  feita,  por  se  tratar  de  uma organização  pública  que  vela  pela  fiel

aplicação do ordenamento jurídico,  é essencial  que no Ministério Público do Rio
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Grande  do  Norte  todas  as  questões  que  a  terceirização  envolve  sejam

harmonizadas, de modo que a prevalência do interesse público não comprometa a

observância  dos  direitos  e  das  garantias  constitucionalmente  assegurados  aos

trabalhadores, quer tenham vínculo direto com a Administração ou que a ela prestem

serviços em razão da terceirização, apenas.

Diante  do  disciplinamento  trazido  pela  legislação  em  destaque,  por  um

primeiro olhar não haveria como negar a possibilidade das atividades mencionadas

serem terceirizadas.  Contudo,  evidencia-se a relevância do estudo quanto à sua

adequação à Constituição Federal, assim como em relação ao arcabouço normativo

voltado  aos órgãos  e  entidades  públicos,  levando-se em consideração,  ainda,  a

viabilidade de assim proceder, considerando-se a especialidade das atividades que

os servidores técnicos da instituição desempenham, além da necessidade de ser

assegurada aos  clientes  internos e  externos a  eficiência  dos  serviços  prestados

pelos que compõem a estrutura funcional do MPRN.

Nesta perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo geral demonstrar a

identidade (similitude) existente entre as dinâmicas de trabalho desenvolvidas pela

iniciativa  privada  e  aquelas  vem  sendo  praticadas  pela  Administração  Pública,

decorrentes  da  adoção  do  modelo  gerencial  de  gestão,  pautado  na  redução  da

estrutura organizacional como mecanismo de desoneração.

Em contraponto com os novos dispositivos da Lei no 6.019/74, abordar-se-á

a temática relativa ao Regime Jurídico Administrativo, por um lado responsável por

conferir atributos específicos à atuação dos entes públicos e, por outro, limitante do

seu  campo  de  atuação,  tendo  em vista  que  os  submete  a  princípios  e  normas

específicos,  como  são  exemplos  os  mandamentos  clássicos  da  administração

pública, previstos no texto constitucional  e a exigência de concurso público para

provimento de cargos da sua estrutura organizacional (art. 37, caput e inciso II).

Levando-se  em  consideração  a  recente  previsão  legislativa  acerca  da

matéria,  o  presente  trabalho pretende responder  à  seguinte  questão:  é  possível

delegar  a  terceiros,  estranhos  à  instituição,  as  atividades  desempenhadas  pelos

servidores Técnicos do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte?

Assim,  pela  análise  dos  aspectos  acima  pontuados,  bem  como  das

atividades  desenvolvidas  pelos  técnicos  do  MPRN em suas  rotinas  de  trabalho,
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procurar-se-á estudar, a possibilidade das mesmas serem confiadas a trabalhadores

de empresas terceirizadas,  sem que haja violação das leis  e demais normas de

observância obrigatória pela Administração Pública em geral, o comprometimento da

qualidade  do  serviço  e  a  preterição  de  direitos  assegurados  aos  trabalhadores

terceirizados e aos servidores concursados.

Para  a  realização  da  presente  pesquisa  utilizou-se  do  método  histórico

dedutivo, buscando-se verificar as premissas sobre a terceirização na bibliografia e

nas leis que versam sobre o assunto. Por meio de revisão integrativa dos estudos já

publicados  em  trabalhos  científicos,  revistas,  jornais  e  internet,  dentre  outros

instrumentos teóricos vinculados a diferentes áreas do conhecimento que abordam a

temática proposta, objetivou-se esclarecer se a substituição da mão de obra efetiva

interna por flexível externa na prestação de serviços administrativos estratégicos, via

terceirização, é viável no âmbito da organização em estudo, para tanto perfilhando o

estudo no pensamento filosófico sobre os diferentes tipos de conhecimento.

O  tema  escolhido  para  o  presente  trabalho  tem  sido  objeto  de  muitas

pesquisas e aplicações nas mais diferentes áreas de conhecimento. A temática afeta

à  terceirização  vem  sendo  debatida  por  pesquisadores  de  diferentes  bases  de

formação,  ramificando-se  pelas  ciências  da  Administração  de  Empresas,  Gestão

Pública,  Engenharias,  Ciências  Sociais,  Direito,  Psicologia  e  Filosofia,  tendo  em

vista ser um assunto que envolve perspectivas distintas, por vezes antagônicas, a

depender do enfoque dado em cada área de conhecimento.

Há  quem  veja  a  terceirização  como  principal  expoente  da  almejada

flexibilização dos direitos trabalhistas1,  considerando-a uma valiosa ferramenta de

redução dos custos operacionais e de otimização de recursos das organizações,

apta  a  viabilizar  a  melhoria  da  qualidade  dos  respectivos  produtos  e  serviços

(GIOSA, 2008).

Para outra parcela da comunidade científica, com especial destaque para os

estudiosos  das  Ciências  Sociais  e  do  Direito,  a  terceirização  representa  um

1 A flexibilização corresponde ao realinhamento da legislação trabalhista com finalidade social  e
econômica, apto a permitir que empresas se adaptem às novas realidades de produção, emprego
e condições de trabalho.  Como forma de proteção social, vários aspectos levam às reflexões de
sua admissibilidade no aspecto jurídico-trabalhista. Assim, quanto à iniciativa estatal ou particular
de flexibilizar o regramento voltado às relações laborais; com especial atenção às restrições legais
ínsitas ao princípio da inderrogabilidade das normas trabalhistas, a fim de que as adequações
legais buscadas pelos detentores do capital sejam eficazes aos empregadores sem que haja o
comprometimento das garantias historicamente asseguradas aos trabalhadores.
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verdadeiro retrocesso, violador dos direitos basilares da classe trabalhadora, uma

vez que desconsidera a essência das relações laborais, as quais devem pautar-se

na dignidade do ser humano, no valor econômico-social do trabalho, na continuidade

do vínculo de emprego e, sobretudo, na equalização entre capital e força de trabalho

como meio para a pacificação social (MORAES, 2008; MARTINS, 2012; PALMEIRA,

2008).

Por seu turno, a Filosofia desponta como instrumento hábil à reflexão quanto

aos benefícios e malefícios que a prática da terceirização pode ensejar para toda a

comunidade,  detentores dos meios de produção e trabalhadores,  evidenciando a

sua importância quando da decisão do administrador, seja público, seja privado, em

terceirizar ou não parte das atividades da organização da qual é gestor.

A prática da terceirização gera reflexos psíquicos e socioambientais bastante

expressivos dentre os que dela participam, revelando a importância dos profissionais

da psicologia voltados à autuação na área de gestão de pessoas. Situações que

envolvem  os  relacionamentos  interpessoais  dos  empregados  e  gestores  das

empresas tomadoras de serviços com os trabalhadores terceirizados; o sentimento

de pertencimento à organização e os reflexos que podem ser  gerados pela sua

presença  ou  ausência;  avaliação  de  desempenho,  rotatividade  e  substituição

sumária de mão de obra, além da impessoalidade dos vínculos; são exemplos de

questões ínsitas ao tema, comumente analisadas em estudos e pesquisas (LIMA,

2010).

Portanto,  o  presente  estudo  tem  como  ponto  focal  a  análise  jurídico-

administrativa do instituto escolhido para análise, suas possibilidades e limitações,

assim como os reflexos decorrentes da sua adoção e prática pelas organizações

públicas, com especial destaque para a análise da viabilidade de sua adoção no

tocante às atividades desenvolvidas pelos servidores ocupantes do cargo Técnicos

do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte.

No capítulo que inaugura o presente trabalho, serão apresentadas a gênese,

finalidade  e  evolução  histórico-legislativa  do  tema  estudado,  assim  como  serão

delineados os conceitos, perspectivas e características próprias de cada modalidade

de terceirização de mão de obra, no caso a contratação de trabalho temporário,

disciplinada pela Lei  no 6.019/74, e a terceirização de serviços propriamente dita
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voltada à iniciativa privada2 a  qual,  até  a edição da Lei  no 13.429/17,  não tinha

previsão no ordenamento jurídico pátrio senão o tratamento a ela conferido com

base em fundamentos decorrentes de construção jurisprudencial, condicionando a

licitude  da  terceirização  à  natureza  da  atividade  delegada,  se  instrumental  ou

nuclear ao funcionamento de uma organização.

No segundo capítulo será estudada a terceirização no âmbito público. Pela

análise da transição dos modelos de gestão estatal procurar-se-á demonstrar que a

reforma administrativa  experimentada  pelo  Estado  Brasileiro  teve  como  principal

objetivo repensar a dimensão da Administração Pública, vislumbrando estratégias

aptas a flexibilizar a gestão dos serviços prestados, de modo a reorganizar, retrair e,

consequentemente, desonerar a estrutura estatal. Nessa senda, a terceirização de

serviços desponta como tema recorrente nos principais modelos considerados ideais

para  a  chamada  “nova  gestão  pública”,  razão  pela  qual  serão  pontuadas  as

normativas hodiernamente aplicáveis à prática em questão, analisando-se a Lei no

13.429/17  em  paralelo  à  Instrução  Normativa  no 05/2017,  do  Ministério  do

Planejamento,  Desenvolvimento  e  Gestão,  a  qual  disciplina  a  terceirização  de

serviços no âmbito das organizações públicas. 

Considerando-se  que  a  nova  Lei  tem  suscitado  muitos  questionamentos

quanto à sua aplicabilidade e alcance, o terceiro capítulo será voltado ao seu estudo,

quando serão apontadas as principais alterações referentes ao contrato de trabalho

temporário disciplinado pela Lei no 6.019/74, assim como os acréscimos feitos a este

diploma legal referentes à terceirização de serviços3, analisados sob a perspectiva

neoconstitucionalista que vê na terceirização propriamente dita um mecanismo de

retrocesso  social  e  de  violação  dos  direitos  assegurados  aos  trabalhadores,

causador da precarização das relações laborais.

Uma vez demonstrados os elementos constitutivos do instituto em análise,

no capítulo quarto o estudo será voltado à realidade do Ministério Público do Estado

do Rio Grande do Norte, oportunidade na qual se apresentará a organização, sua

2 No tocante à terceirização de serviços pela Administração Pública, o Decreto-Lei no 200/67 já a
contemplava em seu artigo 10, § 7º.

3 Encontra-se, na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei no 4.330/2004, de iniciativa do Deputado
Sandro Mabel (GO), que disciplina a terceirização de serviços, prevendo, inclusive, em seu artigo
4º, § 2º, a possibilidade de ser estendida às atividades finalísticas das organizações, privadas ou
públicas (art. 12). Cumpre observar que muitos são os trabalhos e artigos científicos que findam
por confundir o PL no 4.330/2004 com o PL no 4.302/98 o qual foi sancionado pelo Presidente da
República em 31 de março de 2017, convertendo-se na Lei no 13.429/2017.
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missão e sua visão, finalidade, estrutura organizacional e atividades desenvolvidas

pelos seus integrantes. 

Quanto  aos  servidores  técnicos  da  organização,  a  partir  do  estudo  da

natureza  das  atividades  de  rotina  por  eles  desenvolvidas,  analisar-se-á,  sob  as

óticas jurídico-administrativa e filosófica, a possibilidade daquelas serem confiadas a

trabalhadores  terceirizados  sem  que  haja  o  comprometimento  da  missão

institucional e, antes de tudo, sem que haja prejuízo à continuidade e excelência dos

serviços prestados aos seus públicos interno e externo (sociedade).

Desse  modo,  buscar-se-á  contribuir  para  o  estudo  do  tema proposto  ao

demonstrar  as  prováveis  consequências  sentidas pela  organização que adotada,

ilimitadamente, a terceirização, inclusive para as respectivas atividades estratégicas,

em especial no que toda ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte.
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1 PANORAMA DA TERCEIRIZAÇÃO NO BRASIL ANTES DO ADVENTO DA LEI

No 13.429/2017

Muitas  são  as  perspectivas  que  o  trabalho  humano  envolve,  tendo

importância singular para a sociedade como um todo, desde a mais remota época,

tendo em vista ser a mola propulsora necessária para o desenvolvimento econômico

e social do grupo.

Em  virtude  das  dinâmicas  estabelecidas  entre  os  donos  dos  chamados

“meios de produção” e os detentores da mão de obra, muitos foram os episódios nos

quais  a  força  política  e  financeira  dos  primeiros  preteriu  direitos  dos  últimos,

ensejando a ocorrência de movimentos sociais por melhores condições de trabalho

e de vida.

Considerando-se as mudanças sentidas pela sociedade ao longo dos anos,

em especial após o término da Segunda Guerra Mundial  e com o surgimento de

organismos internacionais voltados à proteção dos trabalhadores,  um novo olhar

passou  a  ser  lançado  às  causas  sociais,  conferindo  força  e  destaque  àqueles

direitos e garantias até então não assegurados.

Diante desse panorama o Direito do Trabalho surgiu, fruto das incansáveis

tentativas de conciliação entre o pensamento capitalista,  os interesses da classe

trabalhadora e o progresso social, delas nascendo verdadeiro complexo normativo e

principiológico de proteção dos trabalhadores.

1.1 O VALOR SOCIAL DO TRABALHO E A DIGNIDADE DO SER HUMANO

Historicamente,  o  trabalho  humano  somente  passou  a  ser  efetivamente

valorizado  quando  das  Revoluções  Industriais  e,  pela  ética  católica,  a  partir  da

Encíclica Rerum  Novarum,  do  Papa  Leão  XXIII,  datada  de  1891,  em  que  se

reconhecem os defeitos do capitalismo desenfreado, consubstanciando os princípios

da doutrina social da Igreja.

Os primeiros sinais da proteção voltada ao trabalhador começaram a ser

verificados  por  ocasião  do  término  da  Segunda  Guerra  mundial  quando  a

Organização Internacional do Trabalho – OIT –, estrutura internacional que promove

a melhoria das condições de trabalho no mundo, adotou, em 1944, a Declaração da



23

Filadélfia a qual destaca a importância de ser mantido “o vínculo entre progresso

social e crescimento econômico, a garantia dos princípios e direitos fundamentais no

trabalho”, revestindo-se de especial  significado ao assegurar a todos a dignidade

decorrente do trabalho, geradora do verdadeiro progresso social.

Também no plano internacional a Carta das Nações Unidas, aprovada pela

Conferência de São Francisco (USA) em 26/06/45, já voltava o seu texto para a

preservação  da  paz  no  mundo,  reafirmando  a  fé  nos  direitos  fundamentais  do

homem, na dignidade e no valor do ser humano, tendo como objetivo, entre outros, a

promoção do progresso social e melhores condições de vida, destacando-se, nesse

contexto, o valor social do trabalho como garantidor de melhores condições de vida.

Por seu turno, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinada em

1948  pelos  integrantes  da  Organização  das  Nações  Unidas,  em seu  preâmbulo

considerava “que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da

família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade,

da justiça e da paz no mundo”. Proíbe toda forma de trabalho escravo (art. IV) e a

tortura, tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante (art. V), o que pode

eventualmente  ocorrer  dentro  do  ambiente  laboral.  Reconhece  que  todo  ser

humano, como membro da sociedade, tem direito a usufruir dos direitos econômicos,

sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua

personalidade (art. XXII). 

No plano nacional, a Constituição Federal de 19884 apresenta em seu texto

alguns dos pilares sobre os quais são erguidos os princípios e as normas de todo o

ordenamento jurídico pátrio. Dentre tais bases encontra-se o princípio da dignidade

humana,  vetor  exponencial  responsável  pela  aferição  da  adequação  de  toda  e

qualquer norma aos preceitos erigidos pela Lei Maior.

No Brasil, a dignidade do ser humano, fundamento do Estado Democrático

de Direito previsto  no artigo 1º,  inciso III  da Carta de 1988, traz consigo muitas

vertentes,  em  especial  as  relativas  às  questões  sociais  que  neste  princípio

encontram  fundamento  e  relevância,  a  exemplo  do  enfoque  dado  às  relações

trabalhistas onde, em razão da evidente disparidade econômica existente entre o

capital  e  força  de  trabalho,  destaca-se  a  necessidade  da  adoção  de  critérios

4 A abreviação CFRB passará a indicar a Constituição da República Federativa do Brasil ao longo 
de todo o trabalho.
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específicos aptos a equalizar referida diferença.

Nas palavras de Mello (2010, p. 141):

Consubstancia-se o princípio da dignidade da pessoa humana na pretensão
ao respeito  por  parte  dos demais indivíduos da coletividade aos direitos
fundamentais da pessoa como integrante de uma coletividade. Apresenta-se
esse  princípio  em dupla  concepção:  como direito  individual  protetivo  em
relação ao Estado e aos demais indivíduos, e como dever fundamental de
tratamento igualitário dos homens entre si na sociedade. Significa, no nosso
ordenamento jurídico,  que cada um deve respeitar  o seu semelhante da
mesma forma como lhe assegura a Constituição Federal seja respeitado. 

Ao lado da dignidade do ser humano, o valor social  do trabalho recebeu

destaque significativo da CFRB, tanto que é considerado Princípio Constitucional

Estruturante5, enunciando-o como direito social6 no qual a ordem econômica deve

fundamentar-se, por meio da valorização do trabalho humano7, primado da ordem

social8, como reconhece o artigo 170 da CFRB, bem ilustrando o tratamento dado à

questão social inerente ao valor do trabalho9.

A leitura  do  texto  constitucional  evidencia  a  importância  dada  ao  pleno

emprego,  considerado  ferramenta  para  a  construção  de  uma sociedade  onde  o

trabalho  seja  reconhecido  como  propulsor  da  justiça  e  do  bem-estar  sociais,

5 “Art.  1º.  A República  Federativa  do  Brasil,  formada  pela  união  indissolúvel  dos  Estados  e
Municípios e  do Distrito  Federal,  constitui-se em Estado Democrático de Direito  e tem como
fundamentos: IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa”. 

6 “Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a
segurança,  a  previdência  social,  a  proteção  à  maternidade  e  à  infância,  a  assistência  aos
desamparados, na forma desta Constituição”. 

7 “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa,
tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados
os seguintes princípios [...]”. 

8 “Art. 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a
justiça sociais”. 

9 Art. 170: A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem
por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os
seguintes princípios:

I - soberania nacional;
II - propriedade privada;
III - função social da propriedade;
IV - livre concorrência;
V - defesa do consumidor;
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto

ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação;
VII - redução das desigualdades regionais e sociais;
VIII - busca do pleno emprego;
IX  -  tratamento  favorecido  para  as  empresas  de  pequeno  porte  constituídas  sob  as  leis

brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica,

independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.
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minimizando as diferenças socioeconômicas existentes.

Esse contexto axio-social-constitucional revela, por si mesmo, que o trabalho

é um valor metajurídico que se articula de modo interativo com a dignidade do ser

humano. E como um valor social a atividade laborativa é condição imprescindível

para a convivência harmoniosa, solidária e fraterna entre os componentes da ordem

ou sistema social.

Ao consagrar os valores sociais do trabalho como um dos fundamentos da

República Federativa do Brasil, o constituinte mostra a sua disposição em defender

não só o meio, como também a própria figura do trabalhador – e dos seus direitos.

Sendo certo, portanto, que o trabalho detém carga valorativa de peso frente

aos outros fundamentos da ordem econômica, não há como priorizar o capital em

detrimento  do  fator  humano.  Por  tal  razão,  ao  Estado  cabe  a  regulamentação

restritiva  em  relação  à  livre  iniciativa,  servindo  os  direitos  fundamentais

constitucionais  como limites negativos ao legislador,  garantindo a  prevalência  do

princípio da dignidade do ser humano.

Cabe ao Estado como agente regulador do grupo social garantir a existência

digna do trabalhador, impedindo que os interesses econômicos comprometam a sua

valorização, inferiorizando-o à condição de mero instrumento de geração de riqueza.

A intervenção estatal de modo a estabelecer normas de observância obrigatória nas

relações laborais  surgiu  em função do  empregado  ser  sujeito  hipossuficiente  na

relação  jurídica  firmada  com o  empregador,  necessitando  da  proteção  legal  em

contraponto à superioridade do capital.

Não há dissociar as normas e os princípios que constituem o ordenamento

jurídico pátrio, sendo certo que àqueles que os aplicam ao caso concreto é dada a

incumbência  de  buscar  harmonizar  os  regramentos  aparentemente  conflitantes,

observando-se, sempre, o imperativo condicionante da validade de todo e qualquer

ato normativo, qual seja a prevalência do princípio da dignidade do ser humano. 

Nesse sentido, doutrina Bobbio (1999, p.21) que “[…] O Direito não é norma,

mas  um  conjunto  de  normas,  sendo  evidente  que  uma  norma  jurídica  não  se

encontra jamais só, mas ligada a outras normas com as quais forma um sistema

normativo”. Por tal razão, deve haver plena harmonia, integração e unidade para que

um sistema normativo possa ser considerado coerente e completo.
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Seguindo a mesma linha, Grau (2012, p. 34) entende “[…] que cada Direito

não é  um mero agregado de normas,  porém um conjunto  dotado de unidade e

coerência – unidade e coerência que repousam precisamente sobre os seus [dele =

de um determinado Direito] princípios. [...] Por isso a interpretação da Constituição é

dominada pela força dos princípios”. 

Por representarem os valores da sociedade política e juridicamente instituída

cabe aos princípios constitucionais ordenar e controlar o sistema jurídico de modo a

garantir que a carga valorativa que ostentam prevaleça sobre as demais normas.

Como ensina Barroso (1999, p. 147):

Os princípios constitucionais são as normas eleitas pelo constituinte como
fundamentos ou qualificações essenciais da ordem jurídica que institui.  A
atividade de interpretação da constituição deve começar pela identificação
do princípio  maior  que rege o tema a ser  apreciado,  descendo do mais
genérico ao mais específico, até chegar à formulação da regra concreta que
vai reger a espécie [...] Em toda ordem jurídica existem valores superiores e
diretrizes fundamentais que ‘costuram’ suas diferentes partes. Os princípios
constitucionais consubstanciam as premissas básicas de uma dada ordem
jurídica, irradiando-se por todo o sistema. Eles indicam o ponto de partida e
os caminhos a serem percorridos.

Para  o  Direito  do  Trabalho  os  princípios  em  comento  tem  relevância

extrema, uma vez que são instrumentos de busca da justiça social e da democracia

aliada à sua histórica função tuitiva10.

Correlacionando os valores em comento com o objeto do presente trabalho,

evidencia-se  a  necessidade  de  analisar  a  Lei  nº  13.429/2017  quanto  à  sua

adequação ao sistema normativo e principiológico próprio das relações trabalhistas,

pautadas, sempre, na proteção integral do trabalhador, dos seus direitos e de sua

dignidade.

A  valorização  do  trabalho  como  fundamento  da  República,  da  ordem

econômica  e  da  ordem social  na  Constituição  de  1988  sempre  suscita  debates

calorosos quando da sua confrontação e análise em relação aos aspectos relativos à

livre iniciativa, a qual  é igualmente fundamento da ordem econômica e um valor

10 Princípio  da proteção  /  protetivo  /  tutelar  /  tuitivo:  É o  princípio  dos  princípios  do Direito  do
Trabalho. O empregado é considerado hipossuficiente (a parte mais fraca na relação empregado
x  empregador).  Existe,  portanto,  uma  desigualdade  no  plano  dos  fatos.  Para  corrigir  essa
desigualdade, o Direito do Trabalho assegura uma superioridade jurídica ao empregado, através
de normas imperativas cogentes, ou de ordem pública (observância obrigatória). Essas normas
asseguram direitos trabalhistas mínimos aos empregados (patamar civilizatório mínimo – art. 7º,
caput, CF).
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social.

Considerando que no texto constitucional o fundamento da “valorização do

trabalho humano” vem disposto antes da “livre iniciativa”, no caput do art. 170 da

Carta de 1988, justifica-se que os valores sociais do trabalho tenham prevalência,

devendo o trabalho humano, antes de qualquer outro elemento, ter seus princípios e

normas resguardados e concretizados (MARQUES, 2007), devendo a livre iniciativa

adequar-se aos valores sociais do trabalho e à dignidade do trabalhador.

Assim, tendo em vista que a valorização do trabalho humano é o primeiro

dos  fundamentos  da  ordem econômica,  toda  vez  que  alguma  norma  visando  à

preservação da livre iniciativa vier a ferir normas de proteção ao trabalho, limitá-las

ou mesmo mitigá-las, deve ser declarada inconstitucional, porquanto a livre iniciativa

deve, também, cumprir com sua função social. 

1.2  DELIMITAÇÕES CONCEITUAIS DA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA E
DA TERCEIRIZAÇÃO  DE  SERVIÇOS:  ORIGENS,  CONCEITOS  E  HISTÓRICO
LEGISLATIVO

Como visto inicialmente, a depender da área de conhecimento, diferentes

são as perspectivas sobre as consequências advindas da terceirização, razão pela

qual o seu estudo vem ganhando grande relevo, em especial pelos operadores do

Direito, especificamente do Direito do Trabalho. 

Relações  de  trabalho  são  o  gênero  do  qual  o  contrato  de  emprego  é

espécie. Neste há a presença das características elencadas nos artigos 2o e 3o  da

Consolidação das Leis do Trabalho11, sendo estas a pessoalidade, subordinação e

habitualidade  do  labor,  mediante  o  pagamento  de  salário  pelo  empregador

(onerosidade)  que,  “assumindo  os  riscos  da  atividade  econômica”,  “dirige  a

11 Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da
atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.

§ 1º - Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os
profissionais  liberais,  as  instituições  de  beneficência,  as  associações  recreativas  ou  outras
instituições sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como empregados.

§ 2º - Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade
jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo
industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação
de emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas.

Art. 3º - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não
eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário.

Parágrafo único - Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de
trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual.
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prestação pessoal de serviço”.

Existem, também, outras formas de relação de trabalho, como são exemplos

aquelas  envolvendo  trabalhadores  autônomos,  avulsos,  estagiários,  serviços

religiosos, voluntários, essas distintas da relação de emprego por nelas não estarem

presentes, concomitantemente, as características acima mencionadas.

Sendo certo que o Direito é fruto das relações interpessoais vivenciadas por

um grupo social, as transformações sofridas por ele, sejam de ordem econômica,

cultural  ou  mesmo  tecnológica  interferem,  direta  ou  indiretamente,  naquelas

primeiras, influindo na criação, interpretação ou, ainda, na aplicação das normas que

regulam a vida do grupo.

No campo do Direito do Trabalho tais transformações são sentidas de forma

bastante  evidente,  fazendo  surgir  a  necessidade  de  adequação  dos  processos

produtivos em razão do mercado cada vez mais globalizado e competitivo. 

Para Sérgio Pinto Martins (1997, p. 15), a mudança mais expressiva ocorrida

na esfera  trabalhista  começou a  ser  experimentada a  partir  da Segunda Guerra

Mundial,  quando teve início  a prática da terceirização nas indústrias bélicas dos

Estados Unidos da América, as quais, em busca de concentrar seus esforços na

fabricação de armamentos em larga escala, findaram por repassar algumas de suas

atividades de suporte (acessórias) para empresas prestadoras de serviços. Mesmo

cessado o conflito, a prática em tela consolidou-se como ferramenta eficaz para a

desoneração  daquelas  e  de  outras  empresas  que  passaram  a  delegar  às

prestadoras de serviços atividades consideradas não essenciais aos seus objetivos

finalísticos.

Com a crise estrutural do Estado de Bem-Estar Social e o surgimento da

ideologia do Estado Neoliberal, as indústrias passaram a adotar o padrão toytista12

de produção, em busca de uma “empresa enxuta” que possibilitasse o aumento de

seus lucros, voltando seus esforços e recursos para suas atividades principais (fim),

delegando a outras empresas as demais, consideradas instrumentais e periféricas

(meio),  com  o  objetivo  de  aumentar  a  qualificação  do  produto,  com  maior

12 O  Sistema  Toyotista  de  Produção  tem  como  pilar  principal  o  enxugamento  da  estrutura  de
produção de modo a evitar superprodução e, consequentemente, prejuízo. Prega a utilização do
mínimo  de  recurso  para  alcançar  lucros  maiores.  A principal  característica  desse  modo  de
produção  diz  respeito  à  automação  implementada  nas  indústrias,  reduzindo,  densamente,  a
intervenção humana na linha de produção em larga escala.
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produtividade. 

Neste  modelo,  as  empresas  passam  a  ser  horizontalizadas,  buscando

terceirizar o máximo de mão de obra e subcontratar o maior número de serviços

possíveis, evitando a produção do início ao fim em um mesmo estabelecimento e

país, característica marcante do modelo produtivo anterior, denominado “fordismo”13.

A temática  relativa  à  terceirização  de  serviços  vem ganhando  crescente

destaque  nas  discussões  dentre  os  estudiosos  do  Direito  e  da  Administração,

ciências  que,  dentre  outras,  estudam  referido  instituto,  originalmente  idealizado

como instrumento  de  reestruturação  das  organizações,  o  qual  envolve  questões

jurídicas,  econômicas  e  sociais  ao  tratar  de  relação  de  trabalho  diversa  da

convencionalmente conhecida.

Pela ciência da Administração, Mascarenhas, Godoy e; Pinto (2007  APUD

CARELLI, 2003, p. 686,), a terceirização é definida como:

[...]  a  transferência  de  atividades  para  fornecedores  especializados,
detentores  de  tecnologia  própria  e  moderna,  que  tenham esta  atividade
terceirizada como sua atividade-fim, liberando a tomadora para concentrar
seus esforços gerenciais em seu negócio principal, preservando e evoluindo
em qualidade e produtividades, reduzindo custos e gerando competitividade.

Em adesão a este pensamento, para o Direito do Trabalho o instituto em

comento  consiste  “na  possibilidade  de  contratar  terceiro  para  a  realização  de

atividades que não constituem o objeto principal  da empresa” (MARTINS, 2009),

podendo  recair  tanto  sobre  a  produção  de  bens,  como  de  serviços,  como  são

exemplos  as  contratações  de  empresa  de  limpeza  e  de  vigilância,  assim  como

aquelas voltadas à prestação de serviços temporários.

REZENDE  (2016,  p.  35)  conceitua  a  terceirização  de  serviços  como

“processo pelo qual a empresa deixa de contratar diretamente trabalhadores para a

execução de uma atividade ou produção de bens, fazendo-o por meio de pessoa

jurídica interposta.”.

Nas palavras de Maurício Goudinho Delgado (2015, p. 473), “a expressão

terceirização resulta de neologismo oriundo da palavra terceiro, compreendido como

intermediário,  interveniente”,  tendo  sido  criada,  segundo  o  autor,  pela  área  da

13 O modelo fordista (recebeu este nome em homenagem ao seu criador, Henry Ford) caracterizava-
se  pela  verticalização da produção na  qual  havia  o  controle  absoluto  das etapas produtivas,
desde as fontes das matérias-primas, até a confecção das peças e distribuição de seus veículos
produzidos, inclusiva com o uso de tecnologia.
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Administração  de  Empresas  “fora  da  cultura  do  Direito,  visando  enfatizar  a

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

Ainda na lição do citado autor, por meio da terceirização são dissociados os

substratos  econômico  e  jurídico  da  relação  de  trabalho,  tendo  em  vista  que  o

trabalhador terceirizado, apesar de inserido no processo produtivo do tomador do

seu serviço, tem firmada relação de trabalho com empresa diversa, configurando

verdadeira trilateralidade da relação socioeconômica e jurídica até então bilateral,

entre o capital (empregador) e a força de trabalho (empregado).

Para Alice Monteiro de Barros (2007, p. 442), “o fenômeno da terceirização

consiste em transferir para outrem atividades consideradas secundárias, ou seja, de

suporte, atendo-se a empresa à sua atividade principal”. Seguindo este raciocínio, a

autora acrescenta que o objetivo de tal instituto não é outro, conforme a concepção

capitalista,  senão  a  redução  dos  custos  operacionais  das  organizações  e  a

consequente melhoria da qualidade do produto ou do serviço, considerando-se que

a empresa terceirizada tem por especialidade o objeto contratado.

O instituto em estudo tem defensores e opositores com concepções bastante

enfáticas.  Os  primeiros  defendem-no  levando  em  consideração  a  ótica  das

organizações, sempre voltada à redução dos custos operacionais e ao aumento da

produtividade. Os que o condenam tem por fundamento a visão jus trabalhista e

social do instituto, afirmando ser o mesmo um típico exemplo de esvaziamento dos

direitos garantidos aos trabalhadores.

É preciso atenção especial no trato da terceirização de serviços, tendo em

vista que frequentemente ela é confundida com a intermediação de mão de obra, de

aplicação  excepcional,  prevista  para  as  situações  específicas  de  contrato  de

trabalho temporário, taxativamente elencadas pela Lei no 6.019/74.

Mostra-se,  portanto,  de  extrema  importância  para  este  estudo  expor  as

linhas de diferenciação entre referidas formas de prestação laboral, tendo em vista a

necessidade de identificar a ocorrência de uma ou de outra quando da análise de

situações concretas,  assim como as consequências  jurídicas  delas  advindas em

casos de inobservância das normas que as regulamentam.

Pela sua redação original14, a Lei nº 6.019/74, em seu artigo 2º, disciplina o

14 A Lei no 6.019/74 foi modificada pela Lei no 13.429/74, como será exposto ao longo do capítulo.
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contrato de trabalho temporário, também chamado doutrinariamente de locação de

serviços,  como sendo “aquele  prestado por  pessoa física  a  uma empresa,  para

atender  à  necessidade  transitória  de  substituição  de  seu  pessoal  regular  e

permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços”.

O texto legal deixa clara a diferença existente entre o contrato de trabalho

típico, no qual figuram o trabalhador e a pessoa, natural ou jurídica para a qual o

trabalho  é  prestado,  e  o  contrato  de  trabalho  temporário,  do  qual  participam  a

empresa  de  trabalho  temporário,  um empregado  seu  e  a  empresa  para  qual  o

trabalho é destinado, caracterizando, assim; a intermediação legal de mão de obra. 

Assim, sendo a intermediação de mão de obra exceção à regra presente nas

relações  bilaterais  de  trabalho,  foi  idealizada  para  ser  utilizada  com  cautela  e

somente nas circunstâncias taxativamente previstas pela lei, de maneira pontual e

por tempo limitado15, ou seja, para atender à necessidade de substituição transitória

de  pessoal  regular  e  permanente  ou  para  atender  à  chamada  demanda

extraordinária de serviços. 

A primeira hipótese pensada pelo legislador refere-se aos casos nos quais

os empregados de uma empresa ausentam-se do trabalho em decorrência de férias,

licenças e afastamentos em geral. Não podendo a empregadora sofrer solução de

continuidade do seu regular  funcionamento  ou mesmo decréscimo da respectiva

produção, opta por contar com trabalhadores que exercerão o(s) mesmo(s) ofício(s)

daquele(s)  afastado(s),  ao  longo  do  período  de  afastamento,  sem,  contudo,  ser

estabelecido vínculo de emprego, tendo em vista serem empregados de empresa

interposta, contratada para o fornecimento deste tipo de mão de obra.

Ressalte-se que pela natureza deste  tipo  de terceirização,  a  qualificação

técnica  do  trabalhador  pode  não  ser  essencial  à  sua  contratação,  apesar  deste

participar do funcionamento regular da empresa para a qual sua força de trabalho é

disponibilizada. 

O trabalhador contratado por meio de empresa interposta poderia exercer

atividade diretamente vinculada ao objeto social da empresa contratante (atividade-

fim),  a  depender  do  empregado  que  está  sendo  substituído.  Nestas  situações,

exercia seu trabalho sob as ordens diretas da tomadora de mão de obra, recebendo

15 Conforme a redação original do art. 10 da Lei no 6.019/74, o contrato de trabalho temporário não
poderia exceder o prazo de 03 meses, prorrogável por igual período.
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como pagamento remuneração equivalente àquela recebida pelo substituído16, a ser

paga pela empresa de trabalho temporário. 

Das características típicas da relação de emprego, nos contratos de trabalho

temporário é possível  identificar somente a pessoalidade do trabalhador e a sua

subordinação às ordens do tomador do serviço, uma vez que o temporário participa

do processo produtivo da empresa tomadora. 

Verifica-se, então, que diante da necessidade de substituição temporária de

força  de  trabalho  regular  de  uma  empresa,  esta  contrata  empresa  de  trabalho

temporário que àquela disponibiliza seus empregados. 

A segunda hipótese de trabalho temporário prevista na redação original da

legislação  em  referência  diz  respeito  às  situações  nas  quais  há  acréscimo

extraordinário das demandas da empresa, as quais podem ter como fatores que a

motivam  situações  imprevisíveis  ou  previsíveis,  estas  podendo  ter  natureza

periódica, intermitente ou sazonal. 

Situação  imprevisível  ocorre,  por  exemplo,  quando  uma  empresa  de

confecção de camisetas recebe uma encomenda de grande porte, a ser entregue

em tempo exíguo, socorrendo-se da contratação de empresa de trabalho temporário

que  disponibilizará,  pelo  tempo  necessário  à  confecção  das  camisetas

encomendadas, a mão de obra necessária ao atendimento de referida encomenda.

Como  exemplos  de  situações  intermitentes  e  sazonais  podem-se  citar,

respectivamente, os períodos de picos de venda no comércio, e os períodos das

férias  escolares,  quando  há  aumento  da  procura  e  do  consumo  de  produtos

específicos, a exemplo da Páscoa e do período das festas natalinas, assim como da

demanda nos hotéis, restaurantes e similares a justificar o incremento de mão de

obra, respectivamente.

Portanto, diante do texto da Lei no 6.019/74, resta claro que é ilegal qualquer

forma de intermediação de mão de obra que não se enquadre nas circunstâncias

pensadas  taxativamente  pelo  legislador,  quais  sejam,  substituição  temporária  de

pessoal permanente ou acréscimo de demanda regular.

16 Vide Lei nº 6.019/74: [...]
Art. 12 - Ficam assegurados ao trabalhador temporário os seguintes direitos:
a) remuneração equivalente à percebida pelos empregados de mesma categoria da empresa

tomadora ou cliente calculados à base horária, garantida, em qualquer hipótese, a percepção do
salário-mínimo regional.
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Em síntese, no trabalho temporário, segundo a redação original da Lei no

6.019/74,  contrata-se  empresa  de  trabalho  temporário  (intermediadora)  que

disponibilizada mão de obra à empresa tomadora de serviço para substituição de

pessoal  regular  (empregados  afastados)  ou  em  razão  do  acréscimo  de  serviço

decorrente de situações extraordinárias.

Noutro pórtico está a terceirização de serviços propriamente dita. Conforme

já tratado, ela foi prevista inicialmente como mecanismo de otimização de estrutura

material  e  de  pessoal  das  organizações,  uma  vez  que  estas  ao  delegarem  a

terceiros suas atividades executivas, meramente materiais, consideradas acessórias

em relação ao seu objeto social (finalidade), possibilitam que o seu pessoal próprio

(empregados)  destine  seus  esforços  à  melhoria  da  qualidade  dos  respectivos

produtos e/ou serviços que constituem o núcleo essencial da organização delegante.

Nela,  é  a  empresa  prestadora  de  serviços  a  responsável  pela  mão  de  obra

terceirizada que seleciona, contrata, remunera e direciona o trabalho realizado por

seus empregados nas instalações físicas da empresa contratante.

O instituto da terceirização ingressou no ordenamento jurídico brasileiro por

meio  do  art.  10,  §  7º  do  Decreto-Lei  no 200/67,  o  qual,  inspirado  pelo  ideal  de

reforma  administrativa  da  época,  previu  o  instituto  apenas  para  o  âmbito  da

Administração Pública: 

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  controle  e  com  o  objetivo  de  impedir  o
crescimento  desmesurado  da  máquina  administrativa,  a  Administração
procurará  desobrigar-se  da  realização  material  de  tarefas  executivas,
recorrendo, sempre que possível, à execução indireta, mediante contrato,
desde que exista, na área, iniciativa privada suficientemente desenvolvida e
capacitada a desempenhar os encargos de execução.

Portanto,  a  terceirização  de  serviços  propriamente  dita  foi  criada  pelo

Decreto-Lei  mencionado, possibilitando à Administração Pública a contratação de

serviços  especializados,  delegando-se  a  terceiros  as  atividades  consideradas

acessórias, meramente executivas, convencionalmente chamadas “atividades-meio”,

não  havendo  previsão  legal  quanto  ao  período  pelo  qual  a  delegação  poderia

ocorrer, tampouco maiores especificidades quanto à matéria.

A terceirização, conforme tratada na norma em referência, possibilitou ao
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poder público delegar a terceiro, estranho à estrutura de uma organização, parte das

atividades  por  ela  desenvolvidas,  contratando  serviços  específicos,  considerados

acessórios  ao  funcionamento  regular  da  delegante  (tarefas  executivas),  com  o

objetivo  de  reorganização  da  estrutura  funcional  (essência  da  terceirização).

Buscava-se voltar a força de trabalho de determinada organização para o objeto

principal em razão do qual foi criada, mas, principalmente, com o intuito maior de

reduzir a máquina administrativa (custos), razão esta por muitos apontada como a

causa  do  desvirtuamento  do  instituto,  pensado  inicialmente  para  aumentar  a

qualidade dos produtos/serviços destinados à coletividade. 

Com  base  na  ideia  descentralizadora  dos  serviços  pensada  para  a

Administração Pública, a iniciativa privada passou a considerar a possibilidade de

aderir à prática da terceirização. 

Todavia, em razão da ausência normativa específica que tratasse de todas

as questões que o instituto envolve e quais organizações poderiam dele fazer uso17,

passou-se  a  adotar  a  terceirização  de  forma  desmensurada,  ensejando  a

desfiguração desta estratégia de otimização de recursos humanos, uma vez que as

empresas passaram a terceirizar não somente as suas atividades executivas (meio),

como, também suas atividades principais (fim),  buscando com isso a redução dos

custos operacionais em frontal burla aos direitos trabalhistas conquistados ao longo

do tempo.

Portanto,  para a iniciativa privada até a edição da Lei  no 13.429/17,  não

havia  previsão  legal  disciplinando  a  terceirização  de  serviços.  O  instituto  em

comento somente ganhou algum regramento na década de 1990, quando, por meio

da Súmula no 331, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) tratou da matéria, porém

sem  maior  densidade,  permitindo  a  terceirização  apenas  para  as  chamadas

atividades-meio, conforme será abordado em tópico específico.

No  Brasil,  embora  seja  muito  clara  a  distinção  normativa  entre  a

intermediação de mão de obra e a terceirização de serviços, no plano fático muitas

vezes a chamada terceirização tem sido sinônimo de ilícita intermediação de mão de

17 Os  segmentos  até  então  autorizados  a  terceirizar  as  atividades  acessórias,  expressamente
previstas em lei, foram a Administração Pública (transporte, conservação, custódia, operação de
elevadores, limpeza, entre outras de mesma natureza) e o setor bancário (vigilância patrimonial e
transporte  de  valores).  Posteriormente,  por  meio  da  Lei  nº  8.863/94,  a  possibilidade  de
contratação  terceirização  dos  serviços  de  vigilância  patrimonial  e  transporte  de  valores  foi
estendida para além do setor bancário.
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obra.  Ou  seja,  independentemente  da  natureza  da  atividade,  se  acessória  ou

finalística, da sua transitoriedade ou permanência dentre os processos de trabalho

da  empresa  contratante,  se  necessária  em razão  da  substituição  temporária  de

pessoal permanente ou decorrente de acréscimo extraordinário de serviço.

Fato é que as empresas que terceirizam mão de obra cada vez ganham

mais espaço no cenário empresarial, lucrando em cima do trabalho de pessoas que,

em muitos casos, não encontram alternativa alguma senão se deixarem “alugar” por

quem terceiriza sua força de trabalho às empresas tomadoras de serviço.

As mudanças ocorridas nos modos de produção e no mercado para o qual

são destinados os produtos e serviços fizeram com que a terceirização também

sofresse alterações. 

A exemplo dos Estados Unidos e de muitos países da Europa, no Brasil o

instituto  em estudo vem sendo  objeto  de  normatização específica,  relativamente

nova.

Na década de 1940 a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) previu em

seu texto instituto similar à terceirização como hoje é conhecida, qual seja a figura

da empreitada, conforme trata o art. 45518.

Somente  no  final  dos anos  de  1960 a  ordem jurídica  brasileira  destinou

algum relevo ao fenômeno da terceirização quando, direcionando seu olhar ao setor

público, trouxe à vigência o Decreto-Lei no 200/1967.

A partir da década de 1970, com a edição da Lei do Trabalho Temporário

(Lei  no 6.019/74),  a  legislação  pátria  estendeu  ao  setor  privado  da  economia  a

possibilidade  de  parte  das  atividades  das  empresas  serem  confiadas  a

trabalhadores estranhos aos seus quadros de pessoal, por meio dos contratos de

trabalho temporário. 

Com o mesmo argumento, em 1983 foi  editada a Lei no 7.102/83 a qual

passou  a  autorizar  a  terceirização do serviço  de  vigilância,  inclusive  em caráter

permanente,  no  âmbito  das organizações pertencentes  ao setor  financeiro.  Mais

18 Art. 455 - Nos contratos de subempreitada (sic) responderá o subempreiteiro pelas obrigações
derivadas do contrato de trabalho que celebrar, cabendo, todavia, aos empregados, o direito de
reclamação contra o empreiteiro principal pelo inadimplemento daquelas obrigações por parte do
primeiro.

Parágrafo  único  -  Ao  empreiteiro  principal  fica  ressalvada,  nos  termos  da  lei  civil,  ação
regressiva contra o subempreiteiro e a retenção de importâncias a este devidas, para a garantia
das obrigações previstas neste artigo.
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tarde,  a  Lei  no 8.863/1994 ampliaria  seu âmbito  de  abrangência  para  quaisquer

estabelecimentos, públicos ou privados, além de autorizar a terceirização do serviço

de transporte de valores (REZENDE, 2016).

Recentemente, a Lei no 13.429/2017, fruto do Projeto de Lei no 4.302/1994,

trouxe novamente à discussão a questão da terceirização, uma vez que, na visão de

parcela considerável dos estudiosos, referida norma passou a permitir que também

as atividades relacionadas diretamente às finalidades (missão) das organizações,

inclusive públicas, sejam confiadas a trabalhadores terceirizados.

1.3 A QUESTÃO DA DEFINIÇÃO DA ATIVIDADE-MEIO E DA ATIVIDADE-FIM PARA
CARACTERIZAÇÃO DA LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO

O atrativo  da  redução  dos  custos  com mão de  obra  proporcionada pela

terceirização de serviços não faz parte da razão pela qual o instituto foi concebido,

tendo  ingressado  nas  tratativas  empresárias  em  decorrência  do  mercado

globalizado, capitalista e competitivo, cada vez mais acirrado, onde a busca pelo

lucro mostra-se, por vezes, desmedida.

Contudo,  a  terceirização  não  pode,  e  não  deve  possuir  como  principal

objetivo a redução de custos, pois, caso esta seja sua principal motivação, a prática

já não se apoiaria em princípios éticos e técnicos aptos a fundamentar a busca pelo

aumento de qualidade e produtividade, enfraquecendo a competitividade quando a

deveria fortalecer.

Como consequência dessa transfiguração que a terceirização vem sofrendo,

os  direitos  e  garantias  assegurados  aos  trabalhadores  restam  inobservados,

ensejando  a  precarização  das  relações  de  trabalho.  Isso  porque  a  terceirização

passou a ser utilizada pelos empresários como instrumento de burla aos direitos

sociais.

Como visto logo ao início da análise da terceirização de serviços, nela o

paradigma da relação trabalhista bilateral é rompido, passando-se a concebê-la por

uma estrutura triangular ou trilateral, como ensina Delgado (2015, p. 407):

O modelo trilateral de relação socioeconômica e jurídica que surge com o
processo  terceirizante  é  francamente  distinto  do  clássico  modelo
empregatício, que se funda em relação de caráter essencialmente bilateral.
Essa  dissociação  entre  relação  econômica  de  trabalho  (firmada  com  a
empresa  tomadora)  e  a  relação  jurídica  empregatícia  (firmada  com  a
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empresa terceirizante) traz graves desajustes em contraponto aos clássicos
objetivos tutelares e redistributivos que sempre caracterizaram o Direito do
Trabalho ao longo de sua história.
Por se chocar com a estrutura teórica e normativa original  do Direito do
Trabalho, esse novo modelo sofre restrições da doutrina e jurisprudência
trabalhistas,  que  nele  tendem  a  enxergar  uma  modalidade  excetiva  de
contratação da força de trabalho.

Nas palavras de Paula Carolina Silva Rezende (2016, p. 38-39), “a restrição

imposta  à  terceirização  decorre  da  constatação  de  que,  ao  fugir  da  disciplina

normativa da CLT, essa atividade repercute de forma negativa nas condições do

trabalho, por meio de sua precarização”, ou seja, pagamento de salários inferiores,

restrição dos benefícios oferecidos, dentre outras hipóteses de esvaziamento dos

direitos trabalhistas já conquistados.

Os  direitos  dos  trabalhadores  são  consagrados  e  amparados  pela

Constituição Federal a qual defende, sim, a ordem econômica, mas, antes disso,

valoriza o trabalho humano, erigindo-o a categoria de direito social. Por tal razão,

sob o fundamento da “livre iniciativa” e do desenvolvimento nacional, não há como

aceitar que a terceirização seja a regra para a contratação de trabalhadores uma vez

que,  ao  admiti-la  indistintamente,  estar-se-ia  indo  de  encontro  às  diretrizes

constitucionais de proteção ao trabalho.

Observa-se que a questão central que permeia toda a polêmica existente em

relação à terceirização de serviços gira em torno de dois pilares: a natureza das

atividades delegadas a terceiros (atividades-meio X atividades-fim) e o período pelo

qual as atividades são delegadas (atividades permanentes X atividades episódicas).

O instituto em estudo caracteriza-se, portanto, pelo destaque que confere às

atividades  nucleares  das  organizações,  ou  seja,  as  atividades  diretamente

relacionadas  como  o  respectivo  objeto  social,  ficando  a  cargo  de  empresas

terceirizadas a execução das atividades consideradas acessórias, não essenciais.

Nesta sistemática, segundo Sérgio Pinto Martins (1997, p. 19), haveria um “descarte

da atividade-meio”. 

Apesar de amplamente adotada no âmbito privado das relações de trabalho,

a  terceirização  não  contemplava  legislação  exauriente  em  relação  a  todos  os

aspectos  que envolve.  Até  a edição da Lei  no 13.429/2017,  havia  apenas como

instrumentos normativos seus as Leis nos 6.019/74, 7.102/83 e 8.863/94.

Por tal razão, coube à construção jurisprudencial buscar estabelecer balizas
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de  modo  a  permitir,  em casos  específicos,  o  uso  da  mão  de  obra  terceirizada,

adequando  a  prática  aos  princípios  e  às  normas  do  Direito  do  Trabalho,  o  que

ocorreu por meio da edição, entre as décadas de 1980 e 1990, das Súmulas nos 239,

256, 257 e 331 do Tribunal Superior do Trabalho. (DELGADO, 2015).

As  primeiras  súmulas  fixaram  parâmetros  extremamente  restritivos  ao

instituto em análise, mas, ao longo desse período, o TST foi ampliando as hipóteses

permissivas até chegar ao patamar de licitude estabelecido pela Súmula no 331, a

qual assim passou a tratar a matéria:

CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS.  LEGALIDADE  (nova
redação do item IV e inseridos os itens V e VI à redação) - Res. 174/2011,
DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011 
I  -  A  contratação  de  trabalhadores  por  empresa  interposta  é  ilegal,
formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no
caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, 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). 
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. 
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
n.º  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.

Às  disposições  legais  sobre  terceirização  de  serviços,  somou-se  o

autorizativo de contratação de serviços de conservação e limpeza e de atividades-

meio  das  organizações,  desde  que  ausentes  os  vínculos  de  subordinação  e

pessoalidade.

Ao tempo em que a Súmula 331 do TST manteve o viés de proteção ao

trabalhador, ao enunciar a possibilidade de terceirização das chamadas “atividades-

meio”, sem que para tanto fossem estabelecidos parâmetros para as necessárias
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definição  e  caracterização,  findou  por  inaugurar  debates  polêmicos  sobre  a

legalidade do instituto diante do caso concreto. 

Nessa toada, seguindo a linha adotada pelo Tribunal Superior do Trabalho,

fora das hipóteses autorizadas expressamente por lei e para serviços de limpeza, a

verificação  da  licitude  da  terceirização  está  intrinsecamente  ligada  à  atividade

principal exercida pela contratante do serviço. 

Portanto, o entendimento prevalecente pontua que a tarefa delegada deve

ser relacionada às atividades acessórias, de apoio à produção do bem ou serviço

para a qual a organização se constituiu, conhecidas como atividades-meio.

À organização que delega as suas atividades executivas deve interessar a

qualificação técnica da empresa que será contratada para tal propósito, uma vez que

essa  é  a  essência  da  terceirização  de  serviços:  confiar  a  terceiro  parte  das

atividades  de  uma  organização,  mediante  contrato  de  prestação  de  serviços,

devendo o contratado ser especialista no ramo do serviço (atividade) terceirizado,

este de natureza acessória à atividade central da contratante.

A empresa terceirizada designa seus empregados efetivos disponibilizando

sua  força  de  trabalho  à  outra  empresa,  contratante,  para  prestar  um  serviço

determinado.  Neste  caso,  ao  contrário  do  trabalho  temporário,  será  a  empresa

contratada a responsável por remunerar e dirigir seus empregados, sem qualquer

subordinação à empresa contratante.

Para Márcio Túlio Viana (2009, p. 141-142), o fenômeno da terceirização é

ambivalente, podendo ser interno ou externo à organização que o adota. No primeiro

caso,  confia-se  a  trabalhadores  terceirizados  determinada  atividade  a  ser

desempenhada  nas  dependências  físicas  da  delegante.  Por  sua  vez,  na

terceirização  externa,  a  delegante  “pode  até  se  transformar  numa fábrica  vazia,

mera gerenciadora de rede”,  ou seja,  parcela das atividades necessárias ao seu

funcionamento, desde que acessórias à finalidade do negócio, é confiada à empresa

terceirizada que a desenvolverá fora do local onde a contratante funciona. 

Tomando por base o que dispõe o artigo 581, § 2º, da CLT que define a

atividade preponderante da empresa como aquela apta a “[...] caracterizar a unidade

de  produto,  operação  ou  objetivo  final,  para  cuja  obtenção  todas  as  demais

atividades convirjam, exclusivamente em regime de conexão funcional”, é possível,
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por exclusão, ser(em) identificada(s) a(s) atividade(s) passível(is) de terceirização.

Vale ressaltar que além da natureza acessória da atividade delegada nos

contratos de terceirização de serviços não pode haver a pessoalidade, tampouco a

subordinação  do  empregado  da  empresa  terceirizada  em relação  à  organização

contratante.  Ou  seja,  para  esta  importa,  apenas,  o  serviço  que  será  prestado

(qualidade), não importando o trabalhador que irá prestá-lo.

A esse  critério  soma-se  a  impossibilidade  de  submissão  do  empregado

terceirizado  às  ordens  de  preposto  da  organização  contratante.  Em  havendo

pessoalidade e subordinação, descaracterizada estará a terceirização de serviços,

estabelecendo-se o vínculo trabalhista diretamente entre o empregado da empresa

terceirizada e o(a) contratante que dirige a sua atividade, conforme estabelece a

alínea III da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho.

Como  visto  linhas  atrás,  a  Súmula  no 331  do  TST  caracteriza  como

terceirização lícita a que não se relaciona à atividade-fim da empresa tomadora do

serviço, reduzindo seu âmbito de incidência e controlando o seu uso buscando com

isso  impedir  que  as  terceirizações  desconformes  à  lei  atropelem,  sem qualquer

pudor, as garantias asseguradas aos trabalhadores.

Dessas atividades consideradas acessórias pode-se dar como exemplos os

serviços de conservação patrimonial e de limpeza, serviço de segurança, serviços

de manutenção geral predial e especializada, engenharias, arquitetura, manutenção

de máquinas e equipamentos, serviços de oficina mecânica para veículos, frota de

veículos, transporte de funcionários, serviços de mensageiros, distribuição interna de

correspondência,  serviços  jurídicos,  serviços  de  assistência  médica,  serviços  de

telefonistas, serviços de recepção, serviços de digitação, serviços de processamento

de dados, distribuição de produtos, serviços de movimentação interna de materiais,

administração  de  recursos  humanos,  administração  de  relações  trabalhistas  e

sindicais, dentre outros serviços especializados ligados a atividade-meio do tomador.
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2  A  TERCEIRIZAÇÃO  COMO  EXPOENTE  DO  MODELO  BRASILEIRO  DE

GESTÃO GERENCIAL

No trato da coisa pública, muitos são os fatores a serem observados, em

especial aqueles relacionados às suas bases de constituição, normas e princípios,

construídas ao longo do tempo.

A Administração Pública brasileira por longos anos sentiu, e ainda sente, os

reflexos  da  sua  origem colonial,  assim como o  decorrente  do  período  do  Brasil

Império,  quando  as  tradições  políticas  e  culturais  lusitanas  fincaram  raízes,

determinando a forma pela qual era pautada a gestão da “coisa pública”, sempre

voltada à defesa dos interesses de poucos, em detrimento dos direitos de muitos.

Ao  passar  do  tempo,  em  decorrência  da  forte  influência  sofrida  com  a

introdução de práticas mercantilistas cada vez mais presentes no território brasileiro,

acompanhadas  de  culturas  advindas  de  países  de  diferentes  concepções

ideológicas, nova visão de Estado passou a ser formada no seio da sociedade da

época, desejosa por poder contar com uma atuação mais efetiva do Estado, voltada

às  necessidades  da  coletividade,  em especial  no  período  posterior  à  “Crise  de

1929”.

Assumindo uma postura intervencionista no campo social e, principalmente,

na seara econômica, entre os anos 30 e 60 deste século garantiu-se ao Estado

singular  desenvolvimento,  com  destaque  para  o  período  pós-segunda  guerra

mundial,  quando foi  possível  verificar  considerável  prosperidade econômica e de

aumento dos padrões de vida.

Contudo, a partir da década de 1970, em decorrência do crescimento não

planejado e desmedido da máquina estatal, fez-se presente a necessidade de sua

adequação  aos  novos  patamares  econômicos  experimentados  à  época.  A

intervenção o Estado nas mais diversas áreas da vida social passou a figurar não

mais como solução, mas como verdadeiro problema que ensejou a redução das

taxas de crescimento econômico e de desenvolvimento social. 

Diante  desse  panorama  a  reforma  do  Estado  mostrava-se  urgente,

passando a serem pensados possíveis mecanismos de adequação da estrutura da

Administração Pública de modo a viabilizar a sua manutenção, a partir  de então
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voltada às questões tidas como essenciais à sociedade.

2.1 A TERCEIRIZAÇÃO E O MODELO BRASILEIRO DE GESTÃO GERENCIAL

Ao longo do tempo, diante das diferentes necessidades surgidas no grupo

social,  o  Estado  brasileiro  experimentou  diferentes  formas  de  gestão  de  sua

estrutura,  adotando,  respectivamente,  os  modelos  patrimonialista,  burocrático,

findando por seguir o modelo gerencial de gestão pública. 

O modelo patrimonialista inaugura a organização do Estado, sendo praticado

no Brasil nos períodos colonial e imperial, tendo por característica principal a não

dissociação entre o patrimônio do titular do poder, no caso o monarca, e as riquezas

do  país,  fator  que  dá  o  nome  deste  modelo  de  gestão,  no  qual  a  renda  do

governante e daqueles que faziam parte da estrutura do governo, integrantes da

nobreza,  derivava  da  arrecadação  de  impostos,  pagos  em  grande  parte  pela

burguesia.

O Estado era gerido em função do titular do poder, não havendo organismos

de  controle,  carreiras  organizadas,  tampouco  serviços  voltados  à  sociedade,

situação que perdurou até a República Velha (1889-1930), quando se estabeleceu

no país a política do coronelismo.

Àquela época,  grupos familiares de grande representatividade econômica

detinham o controle social e político, dele fazendo uso para conseguir favores dos

titulares do poder, geralmente por meio da troca de votos por vantagens junto ao

governo, em detrimento da população, sempre carente de políticas públicas voltadas

ao atendimento das necessidades sociais (MATTOS, 2016).

No Brasil, a partir do ingresso do modelo capitalista de mercado no qual há

nítida  diferenciação  entre  o  público  e  o  privado,  a  administração  patrimonialista

passou a sofrer resistência da sociedade, vendo-se forçada a buscar um modelo de

gestão voltado ao atendimento das demandas coletivas. 

A crise  econômica mundial  de  1929,  assim como o  período seguinte  ao

término da segunda guerra mundial ensejaram a adoção de uma nova postura do

Estado,  mais  intervencionista,  de  modo  a  garantir  a  todos  os  integrantes  da

sociedade direitos básicos e melhores condições de vida.

É nesse cenário que o modelo de administração pública burocrática passou
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a ser adotado no país, firmando-se como paradigma já na primeira metade do século

XX,  durante  a  transição da  República  Velha  para  o  governo  de Getúlio  Vargas,

quando os direitos sociais efervesceram em decorrência da carência latente por um

Estado organizado e prestador dos serviços precisos pela coletividade. 

O  chamado  “Estado  do  bem-estar  social”19 imprimia  à  máquina

administrativa  a  responsabilidade  pela  prestação  dos  mais  diversos  serviços

voltados à coletividade, apesar da limitação orçamentária causada pelas frequentes

crises na economia nacional, provenientes da baixa arrecadação fiscal. 

Mesmo com a evolução do modelo patrimonialista para o modelo burocrático

de Estado,  aquela  antiga  forma de  gestão permaneceu  enraizada na cultura  do

nosso país,  permanecendo  viva  a  prática  clientelista,  uma vez  que  a  sociedade

ainda esbarrava na dificuldade de enxergar a diferença entre o público e o privado, o

que  fazia  com que  a  troca  de  favores  mantivesse  papel  relevante  no  processo

político (GADELHA, 2016).

Nesse  diapasão,  verificou-se  a  necessidade  de  adequação  do  corpo  de

ocupantes de cargos públicos, capacitando-os de modo a atingir maior produtividade

e qualidade nos serviços prestados, com racionalização dos recursos, nos moldes

pregados pela prática taylorista20, dando início, assim, à adoção pela Administração

Pública de modelos típicos da iniciativa privada, buscando a eficiência dos serviços

prestados. 

Para Silveira (2009, p. 31):

A Administração Pública burocrática distinguiu-se no Brasil, assim como na
maioria dos demais países, por imensa ampliação do rol das atribuições do
Estado, levando ao incremento do aparato administrativo, notadamente para
a  execução  de  serviços  comerciais  e  industriais.  O  Estado  Social  e  a
burocracia brasileira – preocupados com a eliminação das desigualdades
sociais e com o sistema de privilégios na Administração patrimonialista –
encontraram fundamento na igualdade entre os homens por meio do direito.

19 O modelo chamado de Estado de Bem-Estar Social expandiu-se no período pós-crise de 1929,
quando  a  população  mundial  sofreu  forte  crise  econômica  e  social.  Caracteriza-se  pela
participação  do Estado  além  do  âmbito  político,  organizando  e  interferindo  na  economia,
encarregando-se  da  promoção  e  defesa  social,  atuando  ao  lado  de  sindicatos  e  empresas
privadas, atendendo às características de cada país, com o intuito de garantir serviços públicos e
proteção à população.

20 Taylorismo,  também conhecido  como  Administração  Científica,  é  um sistema  de  organização
industrial  criado  pelo  engenheiro  mecânico  e  economista  norte-americano  Frederick  Winslow
Taylor, no final do século XIX. A principal característica deste sistema é a organização e divisão de
tarefas dentro de uma empresa com o objetivo de obter o máximo de rendimento e eficiência com
o mínimo de tempo e atividade.
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No modelo burocrático de administração pública buscava-se implementar a

prática da racionalização dos recursos, a reestruturação e capacitação funcional, a

padronização e simplificação de processos como mecanismos aptos ao alcance da

eficiência desejada; para tanto exigindo-se o ingresso por concurso às carreiras do

funcionalismo.

Referida forma de gestão objetivava imprimir maior eficiência aos serviços

prestados pelo Estado, os quais deviam ser executados por servidores integrantes

de carreiras hierarquizadas, que exerciam suas funções em estruturas funcionais

rigidamente delimitadas, nos moldes do modelo weberiano de burocracia21. 

À luz da Ciência da Administração o modelo administrativo burocrático é

conceituado com base em regras de estrita obediência, ordenando o funcionalismo

técnico  dentro  de  um  sistema  hierárquico,  piramidal  e  fortemente

compartimentalizado, prestado de forma impessoal (PALUDO, 2012).

Contudo,  o  excesso  de  formalismo  das  instituições  e  dos  processos

idealizados  ao  longo  da  existência  do  modelo  burocrático  de  gestão  findou  por

comprometer,  em  parte,  a  engrenagem  estatal,  de  modo  a  fazer  surgir  a

necessidade  de  simplificação  das  estruturas  criadas  como  forma  de  viabilizar  o

alcance dos objetivos traçados pelo Estado.

Nesse  contexto  surgiu  o  chamado  “Estado  Novo”,  inaugurado  pela

Constituição Federal de 1937, tendo como objetivo imprimir eficiência à máquina

administrativa  por  meio  da  utilização  racional  das  estruturas  disponíveis,

especialmente pela simplificação dos métodos e dos processos de trabalho.

A hipertrofia da atuação social governamental findou por gerar extensa crise

econômico-financeira  do  Estado,  fazendo  surgir  imperiosa  necessidade  de

redimensionamento  do  aparelho  estatal  (reforma  administrativa),  de  modo  a

viabilizar o atendimento dos novos desafios trazidos pela globalização, redefinindo o

papel do Estado na economia e na área social.

Naquele  contexto  político-econômico-social  em  muito  foi  evidenciada  a

necessidade de adequação da estrutura estatal para a garantia do atendimento das

21 O  alemão  Max  Weber  foi  um  dos  mais  renomados  pensadores  sociais,  responsável  pela
conceituação do modelo de burocracia adotado por muitos países, dentre eles o Brasil, baseado
na delimitação das funções cabíveis à administração pública, conforme rígido sistema normativo,
com especificação de atribuições e âmbito de competência, além do estabelecimento de critérios
de seleção de funcionários, objetivando a eficiência da gestão pública.
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demandas surgidas, fazendo com que fossem dados os primeiros sinais de um novo

modelo  de  gestão  apto  a  racionalizar  recursos  e  descentralizar  atividades

consideradas acessórias em relação à atuação estratégica.

À época, ditas medidas de contenção mostravam-se capazes de desonerar

a Administração Pública no que toca ao atendimento das mais diversas demandas

sociais para as quais outrora houve a necessidade da intervenção estatal, gerando

seu superdimensionamento, o qual precisava ser combatido para a manutenção do

próprio Estado.

A  prática  burocrática  persistiu  por  longo  período,  fazendo-se  presente

durante o regime militar. O ensejo de uma nova ordem constitucional proporcionado

pela  retomada da democracia  fez  surgir  dentre  os  anseios  políticos  da época o

sentimento voltado à reestruturação do Estado como forma de garantir a viabilidade

de sua adequada manutenção.

Todavia, a Constituição Federal de 1988 ao longo do seu texto findou por

limitar  as  possibilidades  de  modernização  e  desoneração  do  Estado,  outrora

desejadas, imprimindo morosidade para o atendimento das demandas apresentadas

para  deslinde  pelo  poder  público,  adotando  estrutura  administrativa  truncada,

inclusive no que diz respeito aos métodos de trabalho, excessivamente apegados

aos “meios”, não se considerando os “fins” que eram esperados do agir público.

Diante desse panorama, o modelo gerencial de administração, baseado nas

experiências  há tempos verificadas em países anglo-saxões de cunho neoliberal

(ABRUCIO,  2010)22,  mostrava-se  ideal,  tendo  em  vista  suas  características

principais: busca por resultados, foco no “cliente”, redução dos custos e otimização

dos recursos. Juntos, tais emblemas eram aptos a viabilizar o redimensionamento

do  aparelho  estatal  sem,  contudo,  comprometer  a  prestação  de  excelência  dos

22 Durante certo período de tempo, o liberalismo (limitação do Estado para a consequente ascensão
da  liberdade  individual,  dos  direitos individuais,  da  igualdade  perante  a  lei,  da  proteção  à
propriedade privada e do livre comércio) perdeu predominância para o  keynesianismo, inspirado
pelo  trabalho  de  John  Maynard  Keynes, que  defendeu  a  tese de  que  os  gastos  públicos
devem impulsionar a economia, especialmente em tempos de recessão. A partir da constatação da
situação  de  hipertrofia  da estrutura estatal  começou a ser  formada a  ideia  de adequação da
máquina administrativa como meio de possibilitar o avanço na área social. 
O  termo  “neoliberalismo”  já  era registrado em  alguns  escritos  dos  séculos  XVIII  e  XIX,
mas começou a aparecer com mais força na literatura acadêmica no final dos anos 1980 como
ideologia predominante na política e economia internacionais. Entre as medidas recomendadas
para a adequação (diminuição) da dimensão do Estado apontam-se a drástica redução do gasto
público, demissão em massa de servidores públicos e privatização de empresas estatais.
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serviços a ele confiados. Pela visão gerencialista,  a única forma de o Estado ser

eficaz – atendendo aos anseios da população – seria por meio da diminuição de seu

“tamanho”, tornando-o mais eficiente.

No que toca à gestão do aparelho estatal e aos servidores que dele fazem

parte, inovações como os modelos de avaliação de desempenho, as novas formas

de  controlar  o  orçamento  e  serviços  públicos  direcionados  às  preferências  dos

“consumidores”,  métodos típicos do  managerialism23,  passaram a ser  tidos como

parâmetros  fundamentais  a  partir  dos  quais  diversos  países,  de  acordo  com as

condições locais, modificaram as antigas estruturas administrativas.

O modelo gerencial de gestão pública foi introduzido no Brasil em meados

do ano de 1995, quando Luiz Carlos Bresser Pereira24, à época à frente do Ministério

da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE), passou a seguir o exemplo

do chamado “new public  management”25,  sistema adotado pelo Reino Unido por

ocasião da sua segunda grande reforma administrativa.

O  modelo  de  gestão  em  tela  buscou  inspiração  nas  práticas  típicas  da

iniciativa  privada,  com  ênfase  na  busca  pela  modernização  das  estruturas

governamentais  para  ganho  de  eficiência  e  no  equilíbrio  das  contas  públicas,

escassas em razão do descompasso entre a arrecadação fiscal e o alto volume de

gastos do governo.

Os  principais  ícones  deste  modelo  de  gestão  são  o  uso  racional  dos

recursos financeiros; flexibilização de processos; adoção das práticas de gestão da

qualidade total: satisfação do “cliente” (cidadão), melhoria contínua, participação dos

servidores  na  tomada  de  decisão;  terceirização  de  atividades  de  apoio;

reestruturação  da  máquina  pública  incluindo  o  enxugamento  de  pessoal

(JUNQUILHO, 2010).

As  mudanças  necessárias  à  adequação  do  Estado  ao  novo  modelo  de

gestão  apresentavam-se  de  maneira  tridimensional,  tendo  cunho  normativo,

organizacional e instrumental.

23 Manaerialism, em inglês, significa gerencialismo. 
24 Luiz Carlos Bresser-Pereira, economista e sociólogo, ex-ministro da Fazenda e da Administração

e Reforma do Estado, professor emérito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo.
25 “Nova Administração Pública”, entendida como a adaptação e a transferência dos conhecimentos

gerenciais desenvolvidos no setor privado para o público, pressupondo a redução do tamanho da
máquina  administrativa,  o  aumento  de sua  eficiência  e  a  criação  de mecanismos voltados à
responsabilização dos atores políticos.
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Ou  seja,  para  tornar  possível  a  implantação  do  modelo  de  gestão  em

referência  foram pensados  novas competências  e instrumentos gerenciais,  como

são  exemplos  os  contratos  de  gestão,  a  contabilidade  gerencial  e  de  custos,  o

planejamento  e  a  gestão  estratégicos,  a  análise  e  melhoria  de  processos,

procedimentos de gestão pela qualidade, os quais tinham por objetivo viabilizar a

pretendida reforma, ensejando a mudança da cultura em relação ao antigo modelo

de gestão até então praticado, qual seja o modelo burocrático (BRESSER PEREIRA,

2005).

Ressalte-se,  com  especial  destaque,  que  na  busca  pela  eficiência  dos

serviços prestados à sociedade, os princípios clássicos da Administração Pública

devem ser sempre observados, uma vez que são os norteadores do agir estatal,

expressando a imparcialidade, a moralidade, a igualdade, a primazia do interesse

público e a ética; valores prevalentes ao longo do tempo. 

Por  outro lado,  novos valores passaram fazer  parte  do perfil  do servidor

público,  instrumento  humano  da  realização  dos  fins  do  Estado,  a  exemplo  do

trabalho  em  equipe,  flexibilidade,  adaptação  às  novas  realidades  e  tecnologias

(principalmente  a  tecnologia  da  informação),  senso  crítico  apurado  e  foco  no

“cliente”,  sem  deixar  de  considerar,  também,  a  necessária  reorganização  das

estruturas e processos organizacionais.

Frente a realidade apresentada, mecanismos de controle e de otimização

dos  recursos  comumente  praticados  pela  iniciativa  privada,  dentre  eles  a

terceirização de serviços, passaram a ser incorporados às organizações públicas,

como instrumentos  hábeis  a garantir  a  manutenção do Estado,  porém sob nova

perspectiva organizacional.

2.2 HISTÓRICO DA TERCEIRIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A  redução  dos  custos  na  Administração  Pública  atende  à  orientação

reformista neoliberal  do Estado enxuto, que limita os gastos com pessoal efetivo

para manter o equilíbrio fiscal. 

A terceirização  como  cessão  de  tarefas  ou  serviços  a  serem realizados

autonomamente por empresas capacitadas, tecnicamente especializadas (CARELLI,

2003), insere-se no bojo da reforma do Estado como uma das estratégias para a sua
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redução (SILVA, 2000), tendo como marco inicial o Decreto-Lei no 200/1967 o qual,

em seu artigo 10, caput e § 7º, já previa a delegação de serviços específicos tidos

como  acessórios  (executivos)  às  funções  estratégicas  do  Estado  a  pessoas

estranhas aos quadros do funcionalismo, firmado contrato para tanto.

Relembre-se que à época da edição do Decreto-Lei em comento vigorava

um paradigma de administração pública centralizadora e burocrática,  o que,  nas

palavras de Helder Amorim (2009, p. 104-105):

[...]  confere  à  norma  em  apreço  um  aspecto  ‘despreocupadamente’
exortativo  da  contratação  de  tarefas  internas  do  setor  público  ao  setor
privado,  com finalidade  estritamente  organizacional,  num cenário  político
que não representava qualquer risco de abuso privatista. (...) No paradigma
administrativo da época, a preocupação maior do governo militar residia na
desburocratização  dos  processos  de  decisão  na  administração  pública
direta  e  no  controle  operacional  e  financeiro  das  empresas  estatais.  O
grande desafio da época era flexibilizar a administração dessas empresas
para  atribuir  maior  operacionalidade  e  reduzir  custos  nas  atividades
econômicas do Estado.

Posteriormente, ao dispor que “as atividades relacionadas com transporte,

conservação,  custódia,  operação de  elevadores,  limpeza  e  outras  assemelhadas

serão, de preferência,  objeto de execução indireta,  mediante contrato”,  o art.  3º,

parágrafo  único  da  Lei  no 5.645/7026 enunciou  alguns  exemplos  de  atividades

meramente executivas (também chamadas de atividades de apoio, instrumentais,

“atividades-meio”) passíveis de terceirização27. 

Dando  seguimento  às  previsões  legais  relativas  à  terceirização  na

Administração  Pública,  em  21.11.86,  foi  publicado  o  Decreto-Lei  nº  2.300,

disciplinando  as  licitações  e  contratos  no  âmbito  federal,  trazendo  a  previsão

expressa da possibilidade de regime de execução indireta de obras e serviços (art.

26  Revogada pela Lei no 9.527, de 1997.
27 Cumpre pontuar a clara diferença do tratamento dado ao setor público e à iniciativa privada no

que diz respeito à terceirização de serviços: ao tempo em que havia previsão legal possibilitando
à  Administração  Pública  terceirizar  atividades  tidas  como  acessórias  ao  seu  regular
funcionamento, ao particular somente havia a possibilidade de terceirizar serviços em caso de
trabalho  temporário  e  de  segurança  de  estabelecimentos  bancários,  conforme  entendimento
consolidado do Tribunal Superior do Trabalho que, em 30 de setembro de 1986, editou a Súmula
no 256 do Tribunal Superior do Trabalho a qual assim enunciava: “CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (cancelada) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003: Salvo os
casos  de  trabalho  temporário  e  de  serviço  de  vigilância,  previstos  nas  Leis  nos  6.019,  de
03.01.1974,  e  7.102,  de  20.06.1983,  é  ilegal  a  contratação  de  trabalhadores  por  empresa
interposta, formando-se o vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços (Revista
pela Súmula nº 331 - Res. 23/1993, DJ 21.12.1993 e 04.01.1994).
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9º, II)28.

Referendando todo o regramento já existente sobre o tema, a Constituição

Federal de 1988, em seu art. 37, inciso XXI, trouxe o fundamento para a contratação

de  serviços,  prevendo,  expressamente,  a  contratação  dos  mesmos por  meio  de

procedimento licitatório. “É evidente que o intuito do legislador não foi o de inovar –

pois tais contratos sempre foram celebrados –, mas o de tornar expresso que a

licitação  é  obrigatória,  inclusive  para  as  entidades  da  Administração  indireta”

(PIETRO, 2008, p. 236).

A fim de dar cumprimento ao inciso XXI do art. 37 da CFRB, o legislador

editou, em 21.07.93, a Lei nº 8.666, instituindo normas sobre licitações e contratos

da Administração Pública, revogando o Decreto-Lei nº 2.300/86, mantendo, porém, a

permissão para a execução indireta de obras e serviços (art. 10, II).

É preciso bem compreender qual o conceito de serviço público para que seja

possível o entendimento da terceirização do mesmo.

Inicialmente, referido conceito foi dado pelos franceses para os quais todas

atividades  desenvolvidas  pelo  Estado  são  tidas  como  serviço  público  (JUSTEN

FILHO, 2005, p. 478).

Contudo,  ao  longo  dos  diferentes  períodos e  estruturas  de gestão  pelos

quais o Estado passou diferente foi, também, a abrangência dada ao conceito de

serviço público, hoje entendido pela doutrina dominante de forma mais restrita. Nas

palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello (2010, p. 671):

Serviço  público  é  toda  atividade  de  oferecimento  de  utilidade  ou  de
comodidade material destinada à satisfação da coletividade em geral, mas
fruível  singularmente  pelos  administrados,  que  o  Estado  assume  como
pertinente a seus deveres e presta por si mesmo ou por quem lhe faça as
vezes,  sob  regime  de  Direito  Público  –  portanto,  consagrador  de
prerrogativas de supremacia e de restrições especiais –, instituído em favor
dos interesses definidos como públicos no sistema normativo. 

Nessa perspectiva, serviço público é a prestação ofertada à coletividade,

para fruição de modo coletivo ou singular.  Ao longo do tempo coube ao próprio

28 Art. 9º As obras e serviços poderão ser executados nos seguintes regimes:
I - execução direta;
II - execução indireta, nas seguintes modalidades:
a) empreitada por preço global;
b) empreitada por preço unitário;
c) administração contratada; e
d) tarefa.
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Estado,  por  meio  de  agentes  e  de  instrumentos  próprios,  viabilizar  diferentes

espécies de utilidades e comodidades ao grupo social, característica emblemática

do Estado do bem-estar social, como visto anteriormente.

Em decorrência dos processos desestatizantes pelos quais o Estado vem

passando, conforme visto no início do presente capítulo, cada vez mais prestações

antes por ele desenvolvidas estão sendo repassadas para a iniciativa privada, por

meio  de  descentralização  por  delegação,  representada  pelos  institutos  da

concessão, da permissão e da autorização.

A concessão de serviço público decorre de contrato precedido de licitação,

na modalidade de concorrência, e tem como objetivo a transferência da gestão e

execução  de  um  serviço  do  poder  público  ao  particular,  pessoa  jurídica  ou

consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua

conta e risco, por prazo certo, cujas normas gerais estão previstas na Constituição

Federal (art. 175) e Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 199529.

A respeito do tema, Maria Sylvia Di Pietro (2008, p. 239) entende que:

A concessão  tem  por  objeto  um serviço  público;  não  uma  determinada
atividade  ligada  ao  serviço  público,  mas todo  o  complexo  de  atividades
indispensáveis à realização de um específico serviço público, envolvendo a
gestão e a execução material. (...) A Administração transfere o serviço em
seu  todo,  estabelecendo  as  condições  em  que  quer  que  ele  seja
desempenhado; a concessionária é que vai ter a alternativa de terceirizar ou
não determinadas atividades materiais ligadas ao objeto da concessão. A
locação  de  serviços  tem  por  objeto  determinada  atividade  que  não  é
atribuída  ao  Estado  como serviço  público  e  que  ele  exerce  apenas em
caráter  acessório  ou  complementar  da  atividade-fim,  que  é  o  serviço
público.

Noutra ponta, a permissão de serviço público representa verdadeiro contrato

de adesão, de natureza precária, por meio do qual a Administração Pública delega

ao particular a execução de determinado serviço, delimitando os requisitos para sua

29 Cumpre destacar que a possibilidade de concessão de serviço público por meio das chamadas
Parcerias Público-Privadas (PPPs), instituídas pela Lei nº 11.079/2004. Nestas, a Administração
Pública  firma  contrato  com  a  iniciativa  privada  (empresa  ou  consórcio  de  empresas),  na
modalidade patrocinada ou administrativa. Naquela o poder concedente, em concomitância com
aquela paga pelo usuário do serviço, assume o pagamento de contraprestação pecuniária ao
parceiro privado; enquanto nesta é firmado contrato no qual a própria Administração Pública é a
beneficiária direta ou indireta do serviço contratado. 
A  demolição  de  um  prédio  público  é  exemplo  de  concessão  administrativa  na  qual  a
Administração é usuária direta do serviço. Exemplo de Administração usuária indireta pode ser
visto nos serviços de saúde bancados integralmente pelo Poder Público e prestados por empresa
privada, no qual a coletividade é a usuária direta.

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033819/lei-de-concessoes-lei-8987-95
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prestação ao público. Por ser precária, a qualquer tempo, conforme o interesse da

Administração,  a  permissão  poderá  ter  as  condições  para  o  seu  exercício

unilateralmente modificadas, podendo, inclusive, ser revogada.

Além dos institutos da concessão e da permissão,  “a Administração vem

enxugando seus quadros e dinamizando a execução de suas atividades por meio da

contratação de terceiros, vale dizer, por meio da terceirização” (SILVA, 2011).

A  terceirização  ou  locação  de  serviços  na  Administração  Pública  é

disciplinada pela Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos da Administração

Pública).  Por  meio  dela,  as  atividades  de  apoio  ou  meramente  instrumentais  à

prestação de determinado serviço público são repassadas para empresas privadas

especializadas,  a  fim  de  que  o  ente  público  possa  melhor  desempenhar  suas

competências institucionais estratégicas.

 O serviço objeto da terceirização aqui estudada é uma tarefa prestada pelo

particular imediatamente à Administração para satisfação dos interesses desta e em

apoio ao exercício de suas atribuições voltadas à sociedade. Isso quer dizer que

somente  a  execução  material  de  atividades  específicas,  distintas  daquelas

diretamente  usufruídas  pelos  administrados  (sociedade),  pode  ser  objeto  de

terceirização.

Celso Antônio Bandeira de Mello (2010,  p.  703) bem traça dos aspectos

distintivos entre a descentralização da prestação de serviços, por meio dos institutos

da concessão e da permissão, e a terceirização de serviços:

[...] Nos simples contratos de prestação de serviço, o prestador do serviço é
simples executor material para o Poder Público contratante. Daí que não lhe
são transferidos poderes públicos. Persiste sempre o Poder Público como o
sujeito diretamente relacionado com os usuários e, de conseguinte, como
responsável direto pelos serviços. O usuário não entretém relação jurídica
alguma com o contratado-executor material, mas com a entidade pública à
qual o serviço está afeto. Por isto, quem cobra pelo serviço prestado – e o
faz para si próprio – é o Poder Público. O contratado não é remunerado por
tarifas,  mas  pelo  valor  avençado  com o  contratante  governamental.  Em
suma: o serviço continua a ser prestado diretamente pela entidade pública a
que está afeto, a qual apenas se serve de um agente material. 
Já  na  concessão,  tal  como  se  passa  igualmente  na  permissão  –  e  em
contraste  com  o  que  ocorre  nos  meros  contratos  administrativos  de
prestação  de  serviços,  ainda  que públicos  –,  o  concedente  se  retira  do
encargo de prestar diretamente o serviço e transfere para o concessionário
a qualidade, o título jurídico, de prestador do serviço ao usuário, isto é, o de
pessoa interposta entre o Poder Público e a coletividade.
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Portanto,  na  terceirização  de  serviços  a  Administração  Pública  apenas

transfere a execução material de determinadas atividades, ao passo que nos casos

de  concessão  e  permissão  as  concessionárias  e  permissionárias  de  serviços

públicos  além  de  prestarem  o  serviço  a  elas  confiado  por  contrato  e  por  ato

administrativo, respectivamente, também recebem a gestão operacional daqueles,

prestando-os diretamente aos particulares, mediante pagamento de preço ou tarifa

públicos.

Há,  ainda,  a  distinção  quanto  à  forma  de  remuneração  pelos  serviços

terceirizados.  O  pagamento  às  concessionárias  tanto  é  feito  pelos  usuários  dos

serviços,  como,  também,  por  meio  de  formas  alternativas,  complementares  ou

acessórias, decorrentes de projetos associados, previstas nos arts. 11 e 18, inciso

VI, da Lei nº 8.987/04. Já na terceirização sob análise, a remuneração pelos serviços

é inteiramente paga pelo Poder  Público ou pelo gestor operacional  (DI  PIETRO,

2008).

O art. 6º, II, a Lei no 8.666/93 define terceirização de serviços como “toda

atividade  destinada  a  obter  determinada  utilidade  de  interesse  para  a

Administração”,  elencando  alguns  exemplos  destas  atividades  consideradas

meramente instrumentais e não burocráticas.

Pelo pensamento de Helder Amorim (2009, p. 129), ao referir-se à “utilidade

de interesse da administração”, ou seja, a um resultado a ser obtido por meio da

atividade  contratada,  a  Lei  esclarece  que  a  contratação  visa  a  um  “resultado”,

buscando  com  isso  afastar  a  prática  da  contratação  de  serviços  como  mero

fornecimento de mão de obra.

Para regulamentar o que fora enunciado pela Lei de Licitações em relação à

contratação  de  serviços  terceirizados  foi  editado  o  Decreto  no  2.271/97.  Tal

regulamento além de disciplinar a execução indireta de atividades na Administração

Pública, procura estabelecer uma política correta de terceirização ao prever a sua

aplicação preferencial às atividades de conservação, limpeza, vigilância, transporte,

informática, copeiragem, recepção, reprografia, dentre outros serviços tidos como de

apoio ao funcionamento regular das estruturas administrativas públicas, vedando a

inclusão  de  disposições  nos  instrumentos  contratuais  que  permitissem  a

caracterização exclusiva do objeto como fornecimento de mão de obra (inciso II) e/
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ou a subordinação dos empregados da contratada à administração da contratante

(inciso IV).

Em momento posterior, imprimindo considerável incremento às contratações

de  serviços  a  serem  executados  indiretamente,  ou  seja,  por  trabalhadores

terceirizados,  foi  editada  a  Lei  nº  9.632/98,  a  qual,  de  forma enxuta  e  objetiva,

“dispõe sobre a extinção de cargos no âmbito  da Administração Pública Federal

direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências”30.

Em complemento ao referido regramento, disciplinando de forma mais densa

a contratação de serviços, continuados ou não, por órgãos ou entidades integrantes

do Sistema de Serviços Gerais (SISG), foi editada a Instrução Normativa no 02/08, do

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

Em 26 de maio de 2017, referido ato normativo foi substituído pela Instrução

Normativa  no 05,  também  do  Ministério  do  Planejamento,  Desenvolvimento  e

Gestão, esta ainda mais específica, responsável por regulamentar “as contratações

de  serviços  para  a  realização  de  tarefas  executivas  sob  o  regime de  execução

indireta, por órgãos ou entidades da Administração Pública federal direta, autárquica

e fundacional (...)”.

Referidas normas ensejaram a adoção de novas práticas  gerenciais,  até

então próprias da iniciativa privada, pelos administradores públicos, a exemplo do

planejamento estratégico, da gestão com foco em resultados e da observância de

critérios e práticas de sustentabilidade.

Em  seus  artigos  iniciais  a  Instrução  Normativa  no 02/2008  disciplinava,

especificamente,  os  requisitos  a  serem  observados  quando  da  contratação  de

serviços terceirizados, enunciando em seu art. 6º que “os serviços continuados que

podem ser contratados de terceiros pela Administração são aqueles que apoiam a

realização  das  atividades  essenciais  ao  cumprimento  da  missão  institucional  do

órgão ou entidade, conforme dispõe o Decreto nº 2.271/97”.

O parágrafo  único  o  artigo  em referência  estabelecia,  peremptoriamente,

seguindo a mesma linha do pensamento enunciado no inciso II da Súmula no 331 do

30 Com  a  extinção  de  parte  das  carreiras  do  funcionalismo  público,  relativas  a  cargos  cujas
atividades  relacionavam-se  a  serviços  de  apoio,  por  vezes  ocupados  por  servidores  com
escolaridade  de  nível  fundamental,  ou  seja,  serviços  não  especializados  ampliou-se  a
possibilidade de contratação de serviços terceirizados.
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Tribunal Superior do Trabalho31, que a prestação de serviços terceirizados “(...) não

gera vínculo empregatício entre os empregados da contratada e a Administração,

vedando-se  qualquer  relação  entre  estes  que  caracterize  pessoalidade  e

subordinação direta”.

Cumpre ressaltar a parte final do dispositivo em comento na qual o legislador

busca impedir a prática ilícita da intermediação de mão de obra, já tratada linhas

atrás, quando, a pretexto de reduzir os custos com pessoal, são preteridos direitos

essenciais dos trabalhadores, principalmente a remuneração justa pelo seu labor.

Em  sequência,  o  art.  7º  da  mesma  norma  exemplificava  algumas  das

atividades passíveis de execução indireta, ou seja, atividades exercidas por pessoas

sem  vínculo  funcional  com  entes  estatais,  somente  autorizando  referidas

contratações para as atividades relacionadas a cargos extintos ou em extinção, tais

como os elencados na Lei nº 9.632/98.

O art. 8º, por sua vez, previa a possibilidade de ser admitida a contratação

da função de “apoio administrativo”, desde que todas as tarefas a serem executadas

fossem previamente descritas e delimitadas no contrato de prestação de serviços.

Em havendo tal tipo de contratação, a Administração estaria autorizada a notificar

(orientar, dirigir os trabalhos) a pessoa encarregada da atividade contratada.

Apesar do impeditivo legal previsto na parte final do parágrafo único do art.

6º da IN no 02/2008, a autorização prevista no art. 8º do mesmo diploma normativo

abriu  margem  para  que  entes  públicos  realizassem  de  forma  equivocada  a

contratação de trabalhadores terceirizados “em apoio” às atividades desenvolvidas

por servidores de carreira. Na realidade as atividades confiadas aos terceirizados

por vezes confundiam-se com as praticadas pelos servidores, aqueles recebendo

remuneração consideravelmente inferior à recebida por estes, configurando, assim,

clara precarização do trabalho terceirizado.

Ainda na perspectiva de coibir no setor público o desvirtuamento do instituto

da terceirização de serviços, merecem destaque os enunciados dos arts. 9º e 10 do

diploma  em  referência,  no  qual  o  legislador  impôs  ao  administrador  público

31 CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS.  LEGALIDADE  (nova  redação  do  item  IV  e
inseridos os itens V e VI à redação) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011
[…] 

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).
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limitações ainda mais precisas no tocante à contratação da execução indireta de

serviços: 

Art. 9º É vedada a contratação de atividades que:
I - sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos
do órgão ou entidade, assim definidas no seu plano de cargos e salários,
salvo expressa disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo
extinto, total ou parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal;
II - constituam a missão institucional do órgão ou entidade; e
III - impliquem limitação do exercício dos direitos individuais em benefício do
interesse público, exercício do poder de polícia, ou manifestação da vontade
do Estado pela emanação de atos administrativos, tais como:
a) aplicação de multas ou outras sanções administrativas;
b) a concessão de autorizações, licenças, certidões ou declarações;
c) atos de inscrição, registro ou certificação; e
d) atos de decisão ou homologação em processos administrativos. (grifos
acrescidos)
Art. 10. É vedado à Administração ou aos seus servidores praticar atos de
ingerência na administração da contratada, tais como:
I - exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo
reportar-se  somente  aos  prepostos  ou  responsáveis  por  ela  indicados,
exceto quando o objeto  da contratação prever  o atendimento direto,  tais
como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;
II  -  direcionar  a  contratação  de  pessoas  para  trabalhar  nas  empresas
contratadas;
III  -  promover  ou  aceitar  o  desvio  de  funções  dos  trabalhadores  da
contratada, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas
previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a
qual o trabalhador foi contratado; e
IV  –  considerar  os  trabalhadores  da  contratada  como  colaboradores
eventuais  do  próprio  órgão  ou  entidade  responsável  pela  contratação,
especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens. 

Pelo texto transcrito, verifica-se, claramente, que o legislador da norma em

referência  procurou estabelecer  os  parâmetros  de legalidade e aceitabilidade do

instituto da terceirização para a realidade da Administração Pública.

Por sua vez o art. 11 previa critérios objetivos para a contratação de serviços

continuados, no intuito de eliminar a possibilidade de remunerar as empresas com

base na quantidade de horas de serviço ou por postos de trabalho, o que equivaleria

à  contratação  de  mão  de  obra  por  meio  de  empresa  interposta,  adotando-se

unidades de medidas preestabelecidas e objetivas.

Com a  edição  da  Lei  no 13.429/2017,  novos  contornos  foram  dados  às

contratações de serviços terceirizados, conforme visto alhures, razão pela qual foi

editada a Instrução Normativa no 05,  de  26 de maio de 2017,  da Secretaria  de

Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, em substituição

à IN no  02/2008, a qual tratou da matéria de modo ainda mais específico, conforme

será tratado mais adiante.
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2.3 LIMITES À TERCEIRIZAÇÃO NO SETOR PÚBLICO

Como  visto,  a  forma  de  administrar  as  estruturas  públicas  vem  sendo

repensada ao longo do tempo em razão das consideráveis mudanças sociais e das

novas exigências delas advindas. Isto ocorre porque tem-se na organização pública,

assim como em toda organização da iniciativa privada, um sistema social  aberto

sempre em permanente interação com o meio ambiente, influenciando-o e sendo por

ele influenciada.

No pensamento de Schwella (2005, p.267):

[...] o setor público numa sociedade moderna é cada vez mais afetado pelo
ambiente  no  qual  opera,  transformando-se  em  um  sistema  aberto  com
contínuas relações de troca, no qual também se testemunham mudanças
rápidas nas relações entre funcionários públicos e seus clientes. O ambiente
externo das organizações do setor público agora pode ser  caracterizado
como altamente turbulento o que implica um conjunto de condições cada
vez mais dinâmicas, hostis e complexas.

As mudanças sociais e econômicas ocasionam, inevitavelmente, alterações

no  regramento  jurídico  norteador  do  grupo  social,  gerando  reflexos  para  os

particulares e também para o próprio Estado.

No que toca à terceirização de serviços, Lei no 13.429/2017, de 31 de março

de  2017,  responsável  por  alterar  dispositivos  da  Lei  no 6.019/72,  vem  gerando

calorosos  debates  sobre  o  seu  alcance  e  a  sua  abrangência.  Nesse  sentido,

questiona-se se referido diploma legal seria aplicável,  indistintamente, à iniciativa

privada  e  à  Administração  Pública,  bem  como  se  abrangeria  as  chamadas

atividades-meio e, também, as atividades-fim.

Antes de ser abordado referido eixo temático, faz-se necessário traçar um

breve panorama sobre a Administração Pública, em especial no que diz respeito aos

seus princípios norteadores e às limitações a ela impostas pelo ordenamento jurídico

pátrio, sempre visando ao interesse público e à observância das garantias e dos

direitos assegurados aos particulares.

Especificamente acerca do regime de pessoal, o art. 37, caput e incisos I e II

da CFRB de 1988 apresenta as diretrizes a serem seguidas pelo setor público no

que diz respeito ao ingresso e exercício dos cargos e funções dele componentes,

estabelecendo a correlação entre estes e seus princípios norteadores: 
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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:
 I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros
que  preencham  os  requisitos  estabelecidos  em  lei,  assim  como  aos
estrangeiros, na forma da lei;
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. 

Ao enunciar  a  exigência  da  prévia  aprovação  em concurso  público  para

assunção  em  cargo  ou  emprego  perante  da  Administração  Pública,  buscou  o

constituinte  impedir  que  pessoas  sem  a  necessária  qualificação  passassem  a

titularizar funções públicas, pondo em risco a observância dos princípios basilares

do arcabouço jurídico-administrativo, quais sejam aqueles elencados no  caput do

artigo em comento, especialmente os princípios da impessoalidade, moralidade e da

eficiência; vértices da seleção de pessoal no âmbito público. 

Também pela observância da regra do concurso público busca-se coibir o

nepotismo, prática condenável,  ainda remanescente do período no qual a gestão

estatal  seguia  os  moldes  patrimonialistas,  em  total  afronta  aos  princípios  da

moralidade e da impessoalidade. 

Observa-se  com  isso  que  há  uma  espécie  de  crivo  para  ingresso  na

Administração Pública. Inclusive, o princípio do concurso público, é considerado uma

cláusula pétrea, em decorrência do princípio da isonomia (CF, art. 5° caput), tendo

em  vista  que  discriminações  ou  privilégios  são  incompatíveis  com  a  igualdade

defendida  pela  Constituição  e  com  os  demais  princípios  basilares  republicanos

(NOVELINO, 2014, p. 111).

Esta matéria é trazida para análise uma vez que por meio das terceirizações

de  serviços  no  âmbito  público  por  vezes  torna-se  facilitada  a ocorrência  de

contratação indireta de parentes de gestores,  aqueles empregados de empresas

terceirizadas,  o  que  fere,  frontalmente,  os  princípios  da  impessoalidade  e  da

moralidade.

Carolina Zancaner Zockun (2017) assevera que “(...) o concurso público é

imperativo constitucional para que a Administração Pública não apenas ofereça igual

oportunidade aos particulares,  cumprindo,  desta  forma,  o  princípio  da  isonomia”,
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como, principalmente,  por  proporcionar  a  seleção daquele que melhor  satisfaz  o

interesse público, dentro do universo de interessados, sendo o concurso entendido

como a seleção de força de trabalho comprovadamente apta (capacitada) para o

desempenho de funções públicas.

A relevância  da  preocupação  em afastar  do  âmbito  público  privilégios  e

tratamentos diferenciados decorrentes de práticas clientelistas é evidenciada pela

edição  da  Súmula  no 13,  do  Supremo  Tribunal  Federal,  na  qual  se  enuncia,

claramente, a ilegalidade do nepotismo32, entendimento ratificado, expressamente,

no enunciado do art.  5º, inciso III,  da IN no 05/201733, o qual reafirma a previsão

outrora existente no art. 10, inciso II da IN no 02/200834 e no art. 7º, inciso III da IN no

04/201435.

Dentre  as  limitações  à  possibilidade  de  terceirização  no  setor  público

encontra-se, também, a obrigatoriedade da observância do princípio da eficiência,

intimamente atrelado ao nível de instrução e ao perfil de pró-atividade dos servidores

públicos, inerente ao ethos36 vivenciado nas organizações públicas. 

Assim  alerta-se,  uma  vez  que  as  contratações  de  serviços  terceirizados

seguem, em grande maioria, a licitação do tipo de menor preço37, podendo, por esta

razão, comprometer a qualidade do serviço a ser prestado, tendo em vista que, esta,

a  qualidade,  não  é  verificada  quando  da  seleção  da  pretensa  “proposta  mais

32 “A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro  grau,  inclusive,  da  autoridade  nomeante  ou  de  servidor  da  mesma  pessoa  jurídica
investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão
ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em
qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido
o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal”. 

33 Art.  5º:  É  vedado  à  Administração  ou  aos  seus  servidores  praticar  atos  de  ingerência  na
administração da contratada, a exemplo de:

[...]
III - direcionar a contratação de pessoas para trabalhar em empresas contratadas. 

34 Art.  10.  É  vedado  à  Administração  ou  aos  seus  servidores  praticar  atos  de  ingerência  na
administração da contratada, tais como:

[...]
II - direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas.

35 Art. 7º É vedado: 
[...]
III - indicar pessoas para compor o quadro funcional da contratada;

36 Ethos é uma palavra com origem grega, que significa "caráter moral". É usada para descrever o
conjunto de hábitos ou crenças que definem uma comunidade ou grupo social. Ethos pode ainda
designar  as  características  morais,  sociais  e  afetivas  que  definem o  comportamento  de  uma
determinada pessoa ou cultura. O ethos se refere ao espírito motivador das ideias e costumes. 

37 Critério de seleção em que a proposta mais vantajosa para a Administração é a de menor preço.
É utilizado para compras e serviços de modo geral.
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vantajosa”, para a organização.

Acrescente-se,  ainda,  que  em  sendo  contratados  serviços  terceirizados

adotando-se  o  tipo  licitatório  menor  preço,  a  empresa  contratada  certamente

buscará “compensar” o valor contratual reduzido suprimindo direitos e garantias dos

trabalhadores que colocará à disposição da organização contratante,  prática que

não pode ser albergada pela Administração Pública, por afrontar os princípios da

legalidade, da moralidade, da dignidade do ser humano e da igualdade.

Outro ponto amplamente debatido em relação à terceirização, seja no âmbito

privado, seja no âmbito público, diz respeito à natureza das atividades contratadas.

Como visto inicialmente, a razão para o surgimento do instituto em estudo

não  foi  outra  senão  confiar  a  terceiros  atividades  consideradas  acessórias

(executivas) ao funcionamento regular de uma determinada empresa/ organização,

ao tempo em que as atividades tidas por  estratégicas (finalísticas),  essenciais  à

existência e ao desenvolvimento do respectivo objeto social, deveriam permanecer a

cargo do pessoal integrante da organização contratante. 

Na  iniciativa  privada  a  prática  da  terceirização  tanto  busca  a  chamada

focalização da organização, quando esta se concentra em sua atividade principal,

terceirizando as demais, como, também, a redução dos custos de funcionamento,

com isso aumentando o seu lucro, fundamento do sistema capitalista. 

A partir deste ponto surge o seguinte questionamento: como identificar quais

as atividades executivas e quais as atividades finalísticas, estas entendidas como

estratégicas, de uma organização?

Limitando-se  a  análise  ao  setor  público,  objeto  do  presente  estudo,  a

questão  pode  ser  esclarecida  por  meio  da  observância  de  diferentes  pontos,

apartando as atividades terceirizáveis das não-terceirizáveis. 

Cristiana Fortini e Virginia Kirchmeyer Vieira (2008, p. 35) advertem que “(...)

a febre da terceirização precisa ser controlada, já que seu emprego não pode se

operar indistintamente. Alguns administradores públicos, seduzidos pela agilidade e

pela informalidade do setor privado, têm se valido da terceirização em descompasso

com o ordenamento jurídico”.

Assim alertam uma vez que a terceirização sem a observância dos preceitos

legais traz consequências socialmente nefastas, como a precarização das relações
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de  trabalho,  redução  do  valor  dos  salários  pagos  aos  terceirizados,  além  da

fragmentação das relações trabalhistas, com o claro propósito de reduzir o custo da

mão de obra.

Sobre  a  fragmentação das relações trabalhistas,  valiosa  é a  doutrina  de

Maurício Godinho Delgado (2015, p. 438):

A Lei no 6.019 de 1974, ao gerar a figura do trabalho temporário, pareceu
querer firmar tipicidade específica, inteiramente afastada da clássica relação
de emprego. Não apenas sufragava a terceirização (o que já inseria um
contraponto  à  CLT),  mas também fixava  rol  modesto  de  direitos  para  a
respectiva  categoria,  além  de  regras  menos  favoráveis  do  que  aquelas
aplicáveis a empregados clássicos também submetidos a contratos a termo
(art. 443 e seguintes da CLT). 

Muito vem sendo debatido acerca da natureza das atividades passíveis de

terceirização,  girando  a  discussão  em torno  da  dicotomia  entre  atividades-fim  e

atividades-meio,  afirmando-se  ser  possível  a  terceirização  somente  para  estas

últimas.

Apesar  de  relevante  no  âmbito  da  iniciativa  privada,  esta  distinção  não

esgota a análise, tampouco garante a licitude da terceirização no setor público38,

existindo apenas a certeza quanto à necessidade de realização de concurso público

para ingresso em cargos que consistem em atividade finalística do Estado (ditos

cargos “de  carreira”),  conforme enunciado no art.  37,  inciso  II  da  CFRB 198839,

destinados a pessoas com nível médio e superior de escolaridade. 

Quanto aos cargos cuja formação escolar exigida era de nível fundamental,

muitos destes foram extintos, na forma prevista pela Lei no 9.632/98, passando as

respectivas atividades às mãos de trabalhadores terceirizados.

A distinção entre as atividades-fim e meio recebe algumas críticas por parte

38 O Tribunal de Contas da União, por exemplo, no Acórdão 0963-14/10-P, deixou de responsabilizar
os gestores da Caixa Econômica Federal, entendendo que era razoável a dúvida acerca de a
atividade ser considerada finalística ou não, embora o TCU tenha reconhecido como atividades
finalísticas as atividades ali descritas (de terceirização em seus setores de retaguarda, referente a
todas as agências do país, onde o  back office ou caixa rápido são oferecidos como serviços à
clientela e no de arrecadação de créditos localizado em Brasília-DF, limitado o reconhecimento da
ilicitude  apenas  ao  setor  específico  da  filial  da  Capital  da  República).  Disponível  em:
<https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS...>.  Acesso  em:  10
nov. 2017.

39 Art. 37 [...]
II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso 

público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 
emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado
em lei de livre nomeação e exoneração;

https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS
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da doutrina. Assevera Flávio Amaral Garcia que (GARCIA, 2010, p. 105-106):

[...] o critério não se revela o mais adequado para estabelecer parâmetros à
terceirização, pois dissociado do mundo real.
É o que acontece hoje em matéria de terceirização, seja no setor público,
seja no privado. Há um absoluto distanciamento da prática com a realidade,
sendo  certo  que,  muitas  vezes,  os  gestores  sequer  percebem  que
determinada contratação poderia, em tese, ser considerada como atividade-
fim.

Na  perspectiva  da  gestão  gerencial  da  máquina  pública,  surge  o

questionamento quanto à possibilidade de terceirização das atividades relacionadas

aos  cargos  de  nível  médio  e  superior,  atrelados,  direta  ou  indiretamente,  às

finalidades do Estado.

A instrumentalização da Administração Pública por meio da terceirização de

recursos  humanos  é  admitida  pela  doutrina,  desde  que  não  seja  relacionada  à

atividade típica do Estado, sempre observado o regular trâmite licitatório, havendo

quem a entenda possível de forma irrestrita com fundamento na literalidade do texto

do art. 37, inciso XXI da CFRB de 1988 que assim enuncia:

Art. 37. [...]
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. 

Contudo, deve-se esclarecer que o disposto no inciso XXI do art.  37 não

pode contrariar a regra fixada nos incisos I e II do mesmo artigo, os quais, como

visto,  trazem  a  exigência  do  concurso  para  o  ingresso  em  cargos  e  empregos

públicos. Do contrário, caso um ente público pudesse contratar qualquer trabalhador

para  lhe  prestar  serviços  por  meio  de  uma  empresa  interposta,  restaria  à

conveniência daquele a escolha entre realizar concurso público ou contratar serviços

terceirizados,  pensamento  incompatível  com  o  pensamento  do  constituinte

originário.

Nesse sentido, cumpre observar que os incisos I e II do art. 37 da CFRB não

fazem menção  quanto  à  possibilidade  das  atividades  inerentes  aos  cargos  nele

enunciados  serem  confiadas  a  trabalhadores  terceirizados.  Na  realidade,  com



62

exceção  das  chamadas  “carreiras  de  Estado”,  ao  longo  do  texto  constitucional

inexiste diferenciação relativa à atividade-fim e atividade-meio. Ao contrário, o texto

constitucional  enuncia  a  regra  de que todas  as  atividades  desempenhadas  pela

Administração devem ser realizadas por pessoal próprio, ou seja, por aprovados em

concurso público, ressalvadas as exceções por ele previstas, como são exemplos os

cargos em comissão (art. 37, V) e as contratações por tempo determinado (art. 37,

IX).

Sobre o silêncio do texto da Lei Maior, Carolina Zancaner Zockun (2017, p.

14) entende que “se não há esta previsão é porque a Constituição expressamente

entendeu  que  todas  as  atividades  administrativas  deveriam  ser  prestadas  por

servidores detentores de cargo ou servidores empregados”. 

Para a autora, a Constituição Federal  veda, expressamente, a prática da

terceirização “na medida em que delimitou todo o sistema de captação de pessoal

para o exercício de suas atividades, sejam técnico-jurídicos-intelectuais-fiscais, por

meio  da instituição de regime estatutário,  ou  materiais  subalternas,  por  meio  da

adoção do regime trabalhista”. 

Nesse contexto, é preciso observar que a terceirização pode, em casos de

excesso, colidir com o princípio constitucional do concurso público, já que a partir do

momento em que se celebra um contrato com o mero escopo de conseguir mão de

obra, em flagrante violação à regra constitucional  que determina a realização de

concursos  públicos,  estão  sendo  violados  os  princípios  da  impessoalidade  e

moralidade (SILVA, 2011, p. 112).

Diante  dos  dispositivos  constitucionais  em  análise  surge  seguinte

questionamento:  dentre  os  serviços  públicos,  quais  são  passíveis  de  serem

contratados sem que haja violação ao disposto no art. 37, I e II, da Constituição os

quais, salvo as exceções por ele enunciadas expressamente, reafirmam a exigência

da realização de concurso para o desempenho das funções inerentes aos cargos e

empregos públicos?

A terceirização  de  serviços  no  âmbito  público,  assim  como  na  iniciativa

privada, sofre limitações. A primeira delas diz respeito às atividades que expressam

o poder do Estado, inerentes às carreiras com assento constitucional, para os quais

é necessário que o agente público esteja investido de prerrogativas públicas próprias
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à satisfação dos interesses tutelados, como são exemplos segurança, fiscalização,

regulação e poder de polícia.

Segundo Marcos Juruena Villela Souto (2004, p. 331):

A regra é que, para atividades permanentes, seja criado, por lei, um cargo
público e provido por um servidor selecionado por concurso público. Só que,
em tempos de modernização e diminuição da máquina do Estado, os cargos
públicos só devem ser providos ou criados se envolverem atividades típicas
do Poder Público, notadamente as que exigem manifestação do poder de
império (política, fiscalização, controle, justiça).

Além disso, a decisão pela terceirização de determinado serviço deve ter por

fundamento o princípio da eficiência, previsto expressamente no art. 37,  caput, da

CRFB. Ou seja, o agir do gestor público deve pautar-se em racionalidade técnica e

econômica,  buscando  demonstrar  ser  a  terceirização  a  melhor  opção  para  a

prestação de um serviço de qualidade, com vistas a melhor atender ao interesse

público. 

Como tratado anteriormente, desde a edição da Súmula nº 331 do Tribunal

Superior do Trabalho a terceirização de serviços passou a ser tida como possível e

lícita  somente  quando  destinada  ao  desempenho  de  atividades  consideradas

acessórias  ao  regular  funcionamento  de  determinada  organização,  ou  seja,

atividades  desvinculadas  da  finalidade  para  a  qual  a  organização  foi  criada,

convencionando-se denominar aquelas de “atividades-meio”.

Esse  mesmo  critério  é  adotado  para  a  Administração  Pública,  conforme

depreende-se da legislação em vigência. Contudo, ao percorrer do tempo, verificou-

se que a identificação da atividade como acessória ou finalística não seria suficiente

para determinar a licitude da mesma ser confiada a pessoas estranhas aos quadros

de pessoal de uma organização pública.

Apesar de não tratar em seu texto sobre a distinção entre atividade-fim e

atividade-meio, a Carta Magna traz clara disposição quanto às diferentes espécies

de  atividades  desenvolvidas  pelo  poder  público,  reconhecendo  a  existência  de

atividades temporárias (art. 37, IX), além das atividades permanentes, apontando,

ainda, a diferença entre atividades internas e externas quando, ao tratar da estrutura

orgânica do Estado, destaca a existência de organismos diferenciados, quais sejam

a Administração Direta e a Administração Indireta, conforme o disciplinamento dos

arts. 14, § 9º, 22, XXVII, 28, § 1º, 34, VII, “d”, 37,  caput, IX, § 3º, § 7º e § 8º, 38,
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caput, 49, X, 61, § 1º, II, “a”, 70, caput, 71, II e III, 102, I, “f” e § 2º, 103-A, caput, 105,

I, “h”, 114, I, 163, V, 165, § 5º, I, III, § 9º, II, 169, § 1º e 234 do texto maior.

Pois bem, a própria noção da estrutura orgânica administrativa permite inferir

que  existem  atividades  prestadas  internamente  e  atividades  externas  à

Administração Pública. 

Além  dos  critérios  propostos,  para  a  adequada  aferição  quanto  à

possibilidade  de  determinado  serviço  ser  ou  não  confiado  a  trabalhadores

terceirizados, também a natureza da atividade deve ser levada em consideração. Ou

seja, quando da análise da viabilidade da contratação de empresa especializada na

prestação de determinado serviço, é fundamental que seja avaliado se trata-se de

atividade típica ou atípica da Administração Pública.

Considerando-se que as atividades permanentes do poder público podem

ser  típicas  ou  atípicas,  ao  passo  que  toda  atividade  temporária  é  atípica,  pela

combinação dos critérios apontados, as atividades da Administração Pública podem

ser  classificadas  como:  (a)  permanentes  típicas;  (b)  permanentes  atípicas;  (c)

temporárias atípicas.

Uma vez delineados os tipos de atividades desenvolvidas pelo setor público,

torna-se possível verificar quais delas são passíveis de terceirização, indo além do

critério  tradicionalmente  utilizado,  qual  seja  a  dicotomia  entre  atividade-meio  e

atividade-fim.

Certo é que a Administração Pública necessita de pessoal permanente para

sua adequada sobrevivência e para um melhor desenvolvimento de suas atividades,

com a plena observância do interesse público. Tanto é assim que o art. 37, incisos I

e  II  prevê a  obrigatoriedade  de  concurso  público  para  a  ocupação de  cargos e

empregos  públicos  por  pessoas  cujo  vínculo  com  a  Administração  não  seja

episódico, eventual, transitório, mas, sim, permanente.

Considerando-se,  ainda,  a  relevância  do  ethos público  para  o  bom

desempenho das funções próprias do Estado, não é desejável,  nem conveniente

que  pessoas  alheias  ao  aparato  administrativo  tenham  acesso  irrestrito  às

organizações públicas e aos conteúdos dos respectivos atos.

Por  atividade típica,  portanto  permanente,  entenda-se aquela  inserida  no

círculo de atribuições da Administração, ou seja, aquela relacionada à existência dos
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entes públicos. São as atividades intestinas para prover a própria subsistência dos

entes  públicos,  as  que  são  desenvolvidas  pela  e  para  a  Administração,

correspondentes a sua rotina institucional. 

Assim, no que toca às atividades internas e permanentes do Estado, verifica-

se a impossibilidade das mesmas serem confiadas a terceiros, uma vez que não

podem ser expostas à inconstância da terceirização de serviços onde, como visto,

inexiste  a pessoalidade do prestador,  o  que equivale a  dizer  que este  pode ser

substituído por reiteradas vezes ao longo de todo o contrato, inviabilizando o bom e

regular  desenvolvimento  do  serviço  público,  em  total  afronta  ao  princípio  da

eficiência; sem contar a incerteza quanto à qualificação da mão de obra contratada

para  o  desempenho da atividade,  tendo em vista  que o critério  utilizado para  a

contratação do serviço, em larga escala, o do menor preço.

Para além desta perspectiva, Calvet (2015, p. 51), alerta para o risco de

precarização  das  relações  de  trabalho  gerada  pela  terceirização  de  atividades

permanentes e internas. Confiar a terceiros as mesmas atividades desempenhadas

por trabalhadores pertencentes aos quadros da organização equivaleria ao que o

autor denomina “terceirização parcial”, a qual possibilita que o tratamento destinado

àqueles e a estes seja diferente, além de ser diferente a remuneração pelos serviços

prestados, apesar de idênticos, prática a ser combatida, principalmente no âmbito

público. 

Noutra ponta, para Flávio Amaral Garcia (2010, p. 109), “nada obsta que o

administrador,  no  exercício  de  sua  competência  discricionária,  entenda  que

determinada atividade – ainda que finalística – será melhor desempenhada por meio

de contrato de prestação de serviços do que por meio de servidores ocupantes de

cargos efetivos”.

Todavia, a proposição deste autor somente poderia tornar-se legítima em

havendo  a  extinção  do(s)  cargo(s)  cujas  respectivas  atividades  o  gestor  público

pretende terceirizar, tendo em vista o que disciplina o art.  1º,  § 2º do Decreto nº

2.271/9740, reafirmado pela disciplina do art. 7º, § 1º da IN nº 05/2017 do Ministério

40 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. [...]

§  2º  Não poderão  ser  objeto  de  execução indireta  as atividades inerentes às  categorias
funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal
em contrário ou quando se tratar de cargo extinto, total ou parcialmente, no âmbito do quadro
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do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

Para  Zockun  (2017),  “admitir  a  terceirização  para  atividades  internas  e

permanentes é permitir  que pessoas alheias ao quadro de pessoal  não somente

rodeiem livremente,  mas  sejam comandadas  por  pessoas estranhas à  órbita  do

Direito Público”. O pensamento justifica-se na medida em que, apesar da titularidade

do serviço permanecer com a Administração Pública, por meio da terceirização ele é

prestado por empregado de uma empresa contratada, vencedora de licitação, esta,

sim, responsável por dirigir a execução do objeto contratado, salvo nos casos do art.

8º  da  Instrução  Normativa  do  Ministério  do  Planejamento,  Desenvolvimento  e

Gestão41.

Exemplos  de  atividades  internas,  permanentes  e  típicas  do  Estado  são

aquelas desenvolvidas por servidores concursados, titulares de cargos de carreira,

com qualificação específica para o desempenho das funções afetas a tais cargos

para as quais é vedada a terceirização, nos termos do art. 9º, incisos I, II e IV da IN

no 05/201742.

Interpretando-se sistematicamente o texto constitucional, verifica-se que os

serviços  estabelecidos  no  inciso  XXI  não  podem  ser  os  mesmos  a  serem

preenchidos  por  concurso  público,  pois  se  assim  fosse  seria  impossível  a

coexistência do dispositivo e dos incisos I e II do mesmo dispositivo constitucional.

Nesse sentido é o pensamento de Carolina Zacaner Zockum (2017):

[…] os serviços do inciso XXI, passíveis de terceirização, são aqueles que
não constituem atividade permanente e interna da Administração, uma vez
que para estas,  a Administração necessita contratar pessoal,  nos termos
dos incisos I e II, a fim de integrar seu quadro com os recursos humanos

geral de pessoal.
41 Art.  8º Poderá ser admitida a contratação de serviço de apoio administrativo,  considerando o

disposto  no  inciso  IV  do  art.  9º  desta  Instrução  Normativa,  com a descrição  no  contrato  de
prestação de serviços para cada função específica das tarefas principais e essenciais a serem
executadas, admitindo-se pela Administração, em relação à pessoa encarregada da função, a
notificação direta para a execução das tarefas.

42 Art. 9º Não serão objeto de execução indireta na Administração Pública federal direta, autárquica
e fundacional:

I - atividades que envolvam a tomada de decisão ou posicionamento institucional nas áreas
de planejamento, coordenação, supervisão e controle;

II  -  as  atividades consideradas estratégicas  para  o  órgão ou entidade,  cuja  terceirização
possa colocar em risco o controle de processos e de conhecimentos e tecnologias;

[...]
IV -  as atividades inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do

órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo
extinto, total ou parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal.
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que exercerão as atividades administrativas. 
Logo, o inciso XXI do art. 37 da Constituição não é aplicável às atividades
internas  e  permanentes  da  Administração.  Assim,  para  as  atividades
internas e permanentes, é necessária a realização de concurso público para
preenchimento de cargos ou empregos, ao passo que para serviços internos
e  temporários  é  imperativa  a  realização  de  licitação  e  contratação  de
empresa terceirizada. 

Noutra  ponta  encontram-se  as  atividades  permanentes  atípicas,  ou  seja,

aquelas  não  vinculadas  aos  objetivos  estratégicos  de  determinada  organização

pública. No entendimento de Patrícia Pinheiro Silva (2011, p. 99-100), tais atividades

podem ser objeto de terceirização, sendo prestadas “pelo particular imediatamente à

Administração para satisfação dos interesses desta em apoio ao exercício de suas

atribuições. Apenas de forma mediata o serviço é prestado à comunidade, através

do ente público contratante, beneficiário direto da prestação.”

Pelo  pensamento  desta  autora,  uma  vez  que  tais  atividades  podem ser

identificadas  como  aquelas  que,  apesar  de  prestadas  continuamente  nas

dependências das organizações públicas, em regra não fazem parte do Plano de

Cargos, Carreiras e Salários destas43, justifica-se serem passíveis de terceirização.

Para tais casos, o Decreto nº 2.271/97 elenca de maneira não exaustiva

exemplos de referidas atividades, quais sejam: conservação, limpeza, segurança,

vigilância,  transportes,  informática,  copeiragem,  recepção,  reprografia,

telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e instalações (art. 1º, §

1º).

Ratifica este entendimento o disposto no art. 1o,  § 2º do referido Decreto,

pensamento  também  firmado  pelas  Instruções  Normativas  do  Ministério  do

Planejamento, Orçamento e Gestão44, ao vedar a terceirização para “as atividades

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

entidade, salvo expressa disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo

extinto, total ou parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal”.

Quanto  às  atividades  temporárias,  portanto  atípicas,  prevalece  o

entendimento no sentido de autorizar serem as mesmas confiadas a trabalhadores

terceirizados, nos moldes do art. 37, incisos IX e XXI, sendo exemplo o serviço de

escaneamento  de  documentos  para  fins  de  custódia  dos  mesmos  em  arquivos

43 Em razão dos cargos terem sido extintos, nos moldes da Lei no 9.362/98.
44 Art. 9o, I e II da IN nº 02/2008; art. 9o, II e IV da IN nº 05/2017.
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digitais.

Portanto, a análise dos critérios destinados à verificação da adequação das

terceirizações no  âmbito  público  demonstra  que  é  preciso  ir  além da  tradicional

classificação  que  polariza  as  atividades  em  “executivas  ou  acessórias”  e

“finalísticas”. É preciso, sim, diante de uma situação concreta, analisar se a atividade

que se pretende terceirizar reveste-se dos indicativos de licitude, os quais, como

visto, devem ser considerados em conjunto, para que a decisão do gestor seja a

mais  acertada  e  vantajosa,  não  somente  pelo  aspecto  econômico,  mas,

principalmente, no tocante ao funcionamento e eficiência da Administração Pública.

2.4 LEI NO 13.429/17 E INSTRUÇÃO NORMATIVA NO 05/2017: UM NOVO OLHAR
SOBRE O INSTITUTO DA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA?

Como  abordado  no  início  do  presente  estudo,  a  edição  da  Lei  nº

13.429/2017 ensejou a alteração de alguns dispositivos da Lei  nº  6.019/74,  bem

como  o  acréscimo  de  novos  dispositivos,  fazendo  surgir  a  necessidade  das

organizações  privadas  e  públicas  adequarem algumas  das  rotinas  adotadas  em

virtude da até então ausência de regramento específico em relação à terceirização

de serviços.

No que toca especialmente às organizações públicas, diante das novidades

trazidas  pelo  referido  ato  normativo  houve  a  necessidade  de  serem  realizados

alguns  ajustes  em  relação  à  contratação  de  serviços  para  a  realização  das

chamadas tarefas executivas. Tal mister coube à Instrução Normativa nº 05, de 26

de maio de 2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, a qual,

em  substituição  à  IN  nº  02/2008,  “Dispõe  sobre  as  regras  e  diretrizes  do

procedimento  de contratação de serviços  sob o  regime de execução indireta  no

âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional”.

Os  artigos  iniciais  de  referida  Instrução  Normativa  são  esclarecedores

quanto aos requisitos autorizativos da terceirização, principalmente no que concerne

à obrigatoriedade de serem observadas as fases de planejamento da contratação,

seleção do fornecedor e gestão do contrato (art.  1o,  inciso I).  Em acréscimo, os

incisos II e III do mesmo artigo ainda impõem que a contratação observe critérios e
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práticas de sustentabilidade e que esteja alinhada com o Planejamento Estratégico

do órgão ou entidade, quando houver.

Merece destaque especial  o  enunciado do  caput do  art.  3º  da  Instrução

Normativa  em estudo,  o  qual  é  expresso  em vedar  a  caracterização  do  objeto

contratado como mero fornecimento de mão de obra, o que violaria frontalmente os

direitos  de  dignidade  dos  trabalhadores,  ao  reduzir  a  força  de  trabalho  à  mera

mercadoria intermediada.

Em complemento  ao disposto  no  art.  3o,  o  art.  5º  enuncia  as  limitações

impostas aos gestores públicos,  relacionadas com o desempenho das atividades

dos trabalhadores terceirizados:

Art. 5º É vedado à Administração ou aos seus servidores praticar atos de
ingerência na administração da contratada, a exemplo de:
I – possibilitar ou dar causa a atos de subordinação, vinculação hierárquica,
prestação  de  contas,  aplicação  de  sanção  e  supervisão  direta  sobre  os
empregados da contratada;
II - exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo
reportar-se  somente  aos  prepostos  ou  responsáveis  por  ela  indicados,
exceto quando o objeto da contratação previr  a notificação direta para a
execução das tarefas previamente descritas no contrato de prestação de
serviços  para  a  função  específica,  tais  como nos  serviços  de  recepção,
apoio administrativo ou ao usuário;
III  -  direcionar  a  contratação  de  pessoas  para  trabalhar  nas  empresas
contratadas;a
IV  -  promover  ou  aceitar  o  desvio  de  funções  dos  trabalhadores  da
contratada, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas
previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a
qual o trabalhador foi contratado;
V  -  considerar  os  trabalhadores  da  contratada  como  colaboradores
eventuais  do  próprio  órgão  ou  Entidade  responsável  pela  contratação,
especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens;
VI  -  definir  o  valor  da  remuneração  dos  trabalhadores  da  empresa
contratada para prestar os serviços, salvo nos casos específicos em que se
necessitam de profissionais com habilitação/experiência superior à daqueles
que, no mercado, são remunerados pelo piso salarial da categoria, desde
que justificadamente; e
VII - conceder aos trabalhadores da contratada direitos típicos de servidores
públicos, tais como recesso, ponto facultativo, dentre outros. 

Mostra-se evidente a intenção do legislador de impedir que a essência do

contrato  de  prestação  de  serviços  seja  corrompida.  Quer  isso  dizer  que  ao

administrador  público  não  foi  dada  margem  de  discricionariedade  de  modo  a

possibilitar a contratação de mão de obra “mais barata” para o desempenho das

mesmas funções exercidas por servidores de carreira,  preterindo a realização de

concurso com critérios objetivos para ingresso no serviço público.
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Bastante esclarecedor é o art. 7º do instrumento normativo em comento o

qual é taxativo em ditar que “Nos termos da legislação, serão objeto de execução

indireta as atividades previstas em Decreto que regulamenta a matéria”. 

O Decreto ao qual o dispositivo faz menção não é outro senão o Decreto n o

2.271/97, o qual “dispõe sobre a contratação de serviços pela Administração Pública

Federal  direta,  autárquica  e  fundacional  e  dá  outras  providências”,  que  tanto

regulamenta o disposto no § 7º do art. 10 do Decreto-Lei nº 200/67, como também os

arts. 2º caput45, 3º46 e 6º, incisos II e VIII47, da Lei no 8.666/93.

Referido Decreto regulamentador assim enuncia em seu art. 1º:

Art.  1º  No  âmbito  da  Administração  Pública  Federal  direta,  autárquica  e
fundacional poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais
acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem
área de competência legal do órgão ou entidade.
§  1º  As  atividades  de  conservação,  limpeza,  segurança,  vigilância,
transportes,  informática,  copeiragem,  recepção,  reprografia,
telecomunicações e manutenção de prédios,  equipamentos e instalações
serão, de preferência, objeto de execução indireta.
2º Não poderão ser objeto de execução indireta as atividades inerentes às

45 Art. 2o As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões
e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente
precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei. 

46 Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional  sustentável  e  será processada e julgada em estrita  conformidade com os princípios
básicos  da  legalidade,  da  impessoalidade,  da  moralidade,  da  igualdade,  da  publicidade,  da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e
dos que lhes são correlatos.

47 Art. 6o Para os fins desta Lei, considera-se:
[...]
II  – Serviço -  toda atividade destinada a obter  determinada utilidade de interesse para a

Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação,
reparação,  adaptação,  manutenção,  transporte,  locação  de  bens,  publicidade,  seguro  ou
trabalhos técnico-profissionais;

[...]
VIII - Execução indireta - a que o órgão ou entidade contrata com terceiros sob qualquer dos

seguintes regimes: 
a) empreitada por preço global - quando se contrata a execução da obra ou do serviço por

preço certo e total;
b) empreitada por preço unitário - quando se contrata a execução da obra ou do serviço por

preço certo de unidades determinadas;
c) (Vetado).
d) tarefa - quando se ajusta mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou

sem fornecimento de materiais;
e)  empreitada  integral  -  quando  se  contrata  um  empreendimento  em  sua  integralidade,

compreendendo  todas  as  etapas  das  obras,  serviços  e  instalações  necessárias,  sob  inteira
responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante em condições de entrada em
operação,  atendidos  os  requisitos  técnicos  e  legais  para  sua  utilização  em  condições  de
segurança estrutural e operacional e com as características adequadas às finalidades para que foi
contratada.
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categorias  funcionais  abrangidas  pelo  plano  de  cargos  do  órgão  ou
entidade, salvo expressa disposição legal em contrário ou quando se tratar
de  cargo  extinto,  total  ou  parcialmente,  no  âmbito  do  quadro  geral  de
pessoal. 

O art. 7º da IN nº 05/2017 traz, ainda, em seu parágrafo 1º previsão que

ratifica o enunciado do art. 1o, § 2o do Decreto nº 2.271/97, no sentido de vedar a

terceirização  das  atividades  desenvolvidas  por  servidores  de  carreira,  conforme

prevê, cristalinamente, o art. 9º daquela Instrução Normativa.

Bresser Pereira (1993) bem esclarece qual o limite para a terceirização das

atividades desenvolvidas pelos agentes estatais, alertando quanto à relevância da

classificação das mesmas à medida que permite identificar o grau de essencialidade

das funções do Estado. Aquelas consideradas típicas, exclusivas e permanentes,

quais sejam as relacionadas à manutenção da ordem interna, defesa do  território,

representação  externa,  provimento  da  justiça,  tributação  e  administração  dos

serviços que presta; são consideradas intransferíveis.

A  politica  de  recursos  humanos  defendida  pelos  que  entendem  ser

necessário enxugar o quadro de pessoal do Estado pressupõe a sua reestruturação

a partir de redefinição do seu papel, devendo permanecer sob a responsabilidade

dos agentes públicos (servidores) o desempenho das atividades relacionadas com o

poder do próprio Estado. 

Para  referido  autor,  a  reestruturação  impõe  a  organização  de  carreiras

tecnicamente consistentes para que se possa garantir o fortalecimento da atuação

do Estado, que tende a concentrar-se nas ações de planejamento ou formulação de

políticas, regulação, solução dos conflitos sociais, garantia da soberania, da coesão

social e do acesso do cidadão aos serviços públicos.

Contudo,  definir  quais são os servidores  revestidos dessa caracterização

tem sido  questão polêmica e insatisfatoriamente resolvida no campo da doutrina,

sendo necessário o estabelecimento de critérios para diferenciar o servidor público

para o qual é indispensável permanecer sob a esfera do regime estatutário, porque

responsável  por  função pública,  logo exclusiva ou típica de Estado,  dos simples

agentes encarregados de serviços públicos.

Para estabelecer esta diferenciação, Hugo Gueiros Bernardes (1993, p. 115)

propõe  a  identificação  de  dois  requisitos:  a)  o  enquadramento  no  sistema
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organizativo da administração pública, ou seja, a condição de servidor do Estado; b)

a atribuição de uma função pública “vera e propria”, ou seja, atividade ideológica ou

volitiva  voltada  para  o  exercício,  ou  para  favorecer  o  exercício,  da  autoridade

pública. Ausente o primeiro elemento, o agente público não é servidor; ausente a

segunda, é apenas encarregado de serviço público, ou empregado público. A “prova

da tipicidade” deve ser buscada, portanto, nas atribuições a serem exercidas pelos

agentes públicos, e aferida mediante critérios objetivos:

[…] 1. prestação de serviço público em favor da coletividade: finalidade;
2. que envolve o mando estatal: autoridade pública;
4. para atendimento de necessidades públicas a que o Estado se obrigou:
essencialidade;
5. tendo caráter principal na atividade do agente público: predominância ou
intensidade;
6. e importando, para o agente, deveres públicos e acréscimo de limitações
na esfera das liberdades cívicas: munus público;
7.  principalmente  em  razão  da  qualificação  funcional  do  agente  ou  da
designação que recebe: individuação;
8. e sobretudo se a tarefa é referente à soberania do Estado: excelência.

São, portanto,  decisivos o grau de vinculação da função exercida com a

autoridade  estatal  e  a  pessoa  do  agente  público  considerado.  A  destinação

constitucional do agente, a atividade para a qual contribui é distintivo essencial seja

para a verificação da tipicidade primária ou tipicidade derivada ou auxiliar. 

Não serão, portanto, quaisquer cargos destinados ao exercício de atividades

vinculadas às funções estatais típicas que estarão investidos da tipicidade apta a

impedir  a terceirização,  mas,  somente,  aqueles cujos ocupantes personificam ou

enfeixam poderes estatais, ou que exercem parcela desse poder, ou cujos cargos

somente têm sentido se vinculados ao exercício desse poder, tendo em vista que em

determinadas situações há atribuições que somente podem ser exercidas no órgão

que  enfeixa  competência  estatal  específica,  o  que,  necessariamente,  acarreta  a

tipicidade da função exercida pelo agente público. 

Noutra  ponta,  quando  para  determinadas  atividades  não  forem  exigidas

especificidades  e  formação  próprias,  vinculadas  àquelas  essenciais  ao

funcionamento e alcance dos objetivos de determinada organização pública, haverá

a possibilidade de terceirização das mesmas.

Desta feita, mesmo vindo a existir previsão legal autorizando a terceirização

das atividades finalísticas de uma organização, para a Administração Pública, pela
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leitura combinada dos artigos 5º, 7o, 8o e 9o, inciso IV e parágrafo único da Instrução

Normativa nº 05/2017 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, de

26 de maio  de 2017,  é  possível  concluir  que ao gestor  público  não é permitido

terceirizar funções tipicamente desempenhadas por servidores de carreira. 

Contudo, diante de uma situação concreta que demande incremento de mão

de obra,  àquele  autoriza-se  contratar  trabalhadores  terceirizados para  prestarem

apoio às atividades inerentes aos servidores, desde que o serviço contratado seja

especificado taxativamente em contrato, não podendo guardar qualquer semelhança

com  as  funções  desenvolvidas  pelos  ocupantes  dos  cargos  públicos;  sendo

expressamente vedado o desvio de função, nos moldes do art. 5o, inciso IV.

Assim, quanto às chamadas “atividades auxiliares”, referidas no parágrafo único do art. 9º

da norma em referência, possibilita-se ao administrador público a contratação de serviço de apoio

administrativo (art. 8º), para tanto exigindo que conste “a descrição no contrato de prestação de

serviços para cada função específica das tarefas principais e essenciais a serem executadas,

admitindo-se pela Administração, em relação à pessoa encarregada da função, a notificação direta

para a execução das tarefas”. 
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3 ASPECTOS CRÍTICOS DA LEI No 13.429/17

A  execução  indireta  das  atividades  de  determinada  organização  pode

ocorrer  por  meio  de  institutos  distintos,  quais  sejam  a  contratação  de  trabalho

temporário e a contratação de serviços especializados, o primeiro disciplinado pela

Lei nº 6.019/1974, não havendo no ordenamento jurídico brasileiro, até a edição da

Lei nº 13.429/2017, regramento legal referente à terceirização de serviços na esfera

privada, instituto originalmente previsto apenas para a esfera pública48. 

Em postura disforme em relação à excepcionalidade do contrato de trabalho

temporário, as organizações privadas passaram a adotar esta prática sem observar

as limitações ditadas pela lei específica, delegando a terceiros atividades até então

nelas centralizadas, com inobservância dos requisitos trazidos pela Lei nº 6.019/74,

ou seja, sem obediência à limitação de tempo para tal contratação e às situações

que justificam a exceção, taxativamente previstas no texto legal, ensejando, assim,

intermediação ilegal de mão de obra.

Além disso,  tomando  como  fundamento  o  permissivo  legal  destinado  às

organizações públicas, no caso o artigo 10, § 7º do Decreto Lei nº 200/67, no âmbito

das organizações privadas passou a ser adotada a terceirização de serviços, sem,

contudo,  limitar-se  à  delegação  somente  das  atividades  executivas  (acessórias),

transfigurando o instituto inicialmente concebido para a melhoria dos resultados e

produtos  das  organizações  que  aderissem  a  essa  prática,  sendo  utilizado,  tão

somente, como mecanismo de redução dos custos operacionais.

Diante das situações concretas levadas à apreciação do poder judiciário e

na  ausência  de  legislação  específica,  coube  ao  Superior  Tribunal  do  Trabalho

esclarecer as dúvidas surgidas em relação à terceirização de serviços, inicialmente

firmando seu entendimento por meio da Súmula nº 256, de 30 de setembro de 1986,

a qual foi cancelada em 1993 pela Súmula nº 331, que estabeleceu os parâmetros

então aptos  à  aferição da legalidade dos contratos  de trabalho temporário  e de

terceirização de serviços, recebendo seu inciso IV, no ano de 2011, nova redação,

além de ter acrescidos os incisos V e VI.

48 A regulamentação  da  terceirização  no  Brasil  tem  início  com  o  Decreto  200/1967,  que,  no
parágrafo 7º do Artigo 10, liberava a contratação de empresa pela administração pública para a
realização de tarefas de planejamento, coordenação, supervisão e controle.
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A  partir  desse  panorama,  buscando  findar  a  insegurança  jurídica  que

continuava a permear as relações envolvendo a terceirização de serviços, em 23 de

março de 2017, após 19 anos do início de sua tramitação, a Câmara dos Deputados

aprovou o Projeto de Lei nº 4.302/1998, alterando dispositivos da Lei nº 6.019, de

1974. 

Em 31 de março do ano passado próximo, referido projeto foi sancionado

com três vetos pela Presidência da República, tornando-se a Lei nº 13.429/2017,

responsável  por  alterar  parte  do  tratamento  destinado  ao  trabalho  temporário  e

disciplinar  as  relações  de  trabalho  nas  empresas  de  prestação  de  serviços  a

terceiros.

Ressalve-se que os dispositivos da nova Lei não se aplicam às empresas de

vigilância e transporte de valores, tendo em vista a existência de regramento próprio

(Lei nº 7.102/83), com aplicação subsidiária da CLT.

Acrescente-se, ainda, que em seu artigo 19-C, a Lei nº 6.019/74, com a nova

redação dada pela Lei nº 13.429/2017 é expressa ao declarar que “Os contratos em

vigência, se as partes assim acordarem, poderão ser adequados aos termos desta

Lei”.  Tal  disposição segue os  princípios  do Efeito  Imediato  e da  Irretroatividade,

tendo em vista a possibilidade de sua aplicação imediata às relações trabalhistas em

curso, não sendo aplicável àquelas já findas.

Muitas são as questões que a norma em comento vem suscitando, tendo em

vista a relevância da matéria para as relações de trabalho, em especial quanto às

disposições relativas ao disciplinamento do instituto  da terceirização de serviços,

razão que enseja a sua análise para conhecimento das mudanças ocorridas e das

consequências a esperar a partir da sua aplicação.

3.1 O QUE MUDA EM RELAÇÃO À INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA?

O instituto da intermediação de mão de obra surgiu no ordenamento jurídico

brasileiro  a  partir  da  edição  da  Lei  nº  6.019,  de  03  de  janeiro  de  1974,  sendo

presente nas relações envolvendo contrato de trabalho temporário,  previsto  para

situações excepcionais, taxativamente previstas.

Com o advento da Lei nº 13.429/17, o instituto foi objeto de alterações pouco
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significativas.  Em seu  artigo  1o,  o  novo  diploma  legal  delimita  o  seu  campo de

abrangência  ao  enunciar  que  seus  dispositivos  são  aplicáveis  às  relações  de

trabalho envolvendo as empresas de trabalho temporário (intermediação de mão de

obra)  e  as  empresas  de  prestação  de  serviços  (terceirização  de  serviços

propriamente  dita),  assim  como  as  tomadoras  de  serviço  e  as  contratantes,

respectivamente.

O artigo 2o do referido ato normativo traz uma nova conceituação de trabalho

temporário, ampliando as hipóteses que autorizam a contratação de mão de obra

por meio de empresa interposta49.

Na redação original da Lei nº 6.019/74 havia a previsão de apenas duas

hipóteses  taxativas  para  as  quais  era  autorizada  a  contratação  de  trabalho

temporário:  para  atender  à  necessidade  transitória  de  substituição  de  pessoal

permanente e em razão de acréscimo extraordinário de serviço. Pela nova redação

dada ao caput do artigo 2º a primeira hipótese permanece inalterada, ao tempo em

que a segunda apresenta-se com texto distinto do original, prevendo a contratação

de trabalho temporário para atender “à demanda complementar de serviços”.

A nova redação ainda acresce dois parágrafos ao dispositivo, passando a

trazer  em seu  parágrafo  primeiro  expressa  proibição  de  contratação  de  pessoal

temporário  para  substituição  de  trabalhadores  em  greve,  salvo  para  os  casos

previstos em lei50. Nesse sentido é a doutrina de Sérgio Pinto Martins (2015):

O  parágrafo  único  do  artigo  7.º  da  Lei  n.º  7.783/89  não  permite  a
contratação  de  trabalhadores  substitutos  para  os  grevistas.  Isso  poderia
importar em frustrar o movimento de greve ou impedir o sucesso dela. A
greve  perderia  a  sua  força  de  pressão.  A contratação  de  trabalhadores
substitutos poderia implicar o esvaziamento da greve. Os trabalhadores em
greve também não querem que outras pessoas ocupem seus postos de
trabalho. É uma forma de defender os trabalhadores que estão em greve.
Poderiam  existir  conflitos  entre  os  grevistas  e  as  pessoas  que  foram
contratadas para trabalhar, atrapalhando a reivindicação feita por meio da
greve.  Os  novos  trabalhadores  não  teriam  a  mesma  experiência  dos
anteriores e poderiam atrapalhar a produção do empregador. 

49 Atualmente,  a  Instrução  Normativa  Secretaria  de  Inspeção  do  Trabalho  (SIT)  nº  114/2014
disciplina a fiscalização do trabalho temporário e prevê no art. 2º, § 2º que “não se consideram
extraordinários os acréscimos de serviço comuns do ramo de negócio do tomador e que façam
parte do risco do empreendimento, bem como os decorrentes do crescimento da empresa, da
expansão de seus negócios ou da abertura de filiais.”

50 A Lei  nº  7.783/89,  que  dispõe  sobre  o  exercício  do direito  de greve,  prevê  as  hipóteses  de
contratação de pessoal para substituição temporária de trabalhadores em greve. O seu artigo 9º
permite  o  trabalho  durante  o  período  de  greve  que  tenha  por  objetivo  a  manutenção  de
equipamentos que poderiam ficar danificados em razão da paralisação dos trabalhos de rotina. 
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Além disso, o parágrafo segundo do artigo em referência, findando com a

ausência  legislativa  até  então  verificada,  esclarece qual  o  sentido  da  expressão

“serviço complementar”, constante na nova redação do seu caput, enunciando que

“Considera-se complementar a demanda de serviços que seja oriunda de fatores

imprevisíveis  ou,  quando  decorrente  de  fatores  previsíveis,  tenha  natureza

intermitente, periódica ou sazonal”.

Em consequência, por trabalho de natureza intermitente entende-se aquele

que  normalmente  é  executado  em  duas  ou  mais  etapas  diárias  distintas

(restaurantes que somente funcionam no almoço e no jantar, por exemplo). Trabalho

periódico,  como o  próprio  nome demonstra,  seria  aquele  relativo  a  períodos  ou

intervalos  regulares  (somente  nos  finais  de  semana),  sendo  o  trabalho  sazonal

aquele que somente é prestado em determinadas épocas do ano (Páscoa, Natal,

etc.). 

Ao contrário da previsão original da Lei nº 6.019/74, que permitia à pessoa

física colocar empregados seus à disposição de empresas, por tempo determinado,

o artigo 4o da Lei 13.429/17 inova ao estabelecer que a empresa de contrato de

trabalho  temporário  deve,  necessariamente,  ser  pessoa  jurídica,  registrada  no

Ministério do Trabalho51. 

A partir  desse dispositivo, a Lei em comento inaugura um novo olhar em

relação ao resguardo dos direitos dos trabalhadores terceirizados, tendo em vista

que ao restringir às pessoas jurídicas a possibilidade de intermediarem mão de obra,

exige que tais empresas apresentem lastro patrimonial condizente com o porte da

contratação a ser firmada, na perspectiva de com isso garantir futuro adimplemento

dos créditos trabalhistas devidos.

Por  sua vez,  o  artigo 5o  da Lei  de  1974 passou a trazer  a  definição de

empresa  tomadora  de  serviços,  enunciando  que  esta  “é  a  pessoa  jurídica  ou

entidade a ela equiparada que celebra contrato de prestação de trabalho temporário

com a empresa definida no art. 4º.” Neste ponto o diploma legal em comento quis

bem delinear os conceitos por ele trazidos, estabelecendo diferentes nomenclaturas

para os envolvidos nas relações triangulares da intermediação de mão de obra e da

51 Antigo Ministério do Trabalho e Previdência Social. A Lei faz a expressa menção à exigência de
registro junto ao Ministério do Trabalho. Tal necessidade era regulamentada, em apartado, pelo
Decreto nº 73.841/74 no art. 4º. 
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terceirização de serviços propriamente dita.

O artigo 6o do mesmo diploma legal  também teve sua redação alterada,

continuando, contudo, a disciplinar os critérios formais para o funcionamento das

empresas  de  contrato  temporário,  deixando  de  contemplar  algumas  exigências

destinadas a impedir a ocorrência de fraudes, como era exemplo a apresentação

anual da relação de trabalhadores que laboram na empresa52, prejudicando, assim, a

fiscalização.

Por sua vez, o artigo 9o da Lei traz acréscimos à redação original da Lei

6.019/74,  detalhando  as  exigências  formais  para  a  celebração  do  contrato  de

trabalho temporário, dentre elas a qualificação das partes, o motivo justificador da

contratação, o seu prazo de vigência, bem como as disposições sobre a segurança

e a saúde do trabalhador, independentemente do local de realização do trabalho.

Tais  exigências  são  um dos  mecanismos  pensados  pelo  legislador  para

limitar a incidência da prática em referência, uma vez que ao impor que seja exposto

o motivo justificador e o prazo da contratação de trabalho temporário a lei impede

que esta venha a ser adotada como regra por uma organização, obedecendo ao

caráter excepcional do instituto.

O  artigo  em  referência  ainda  traz  exigências  relativas  às  condições  de

segurança,  higiene  e  salubridade  dos  ambientes  nos  quais  os  trabalhadores

temporários exercerão suas atividades, assim como em relação à atenção médica e

ao local para refeições.

Em  seu  §  3o,  o  artigo  9o ainda  reforça,  claramente,  o  entendimento  já

52 Decreto-Lei nº 5.452/1943
[...]
Art.  360 - Toda empresa compreendida na enumeração do art.  352, § 1º, deste Capítulo,

qualquer que seja o número de seus empregados, deve apresentar anualmente às repartições
competentes do Ministério do Trabalho, de 2 de maio a 30 de junho, uma relação, em três vias, de
todos os seus empregados, segundo o modelo que for expedido. 

§1º-As  relações  terão,  na  primeira  via,  o  selo  de  três  cruzeiros  pela  folha  inicial  e  dois
cruzeiros por folha excedente, além do selo do Fundo de Educação, e nelas será assinalada, em
tinta vermelha, a modificação havida com referência à última relação apresentada. Se se tratar de
nova empresa, a relação, encimada pelos dizeres - Primeira Relação - deverá ser feita dentro de
30 (trinta) dias de seu registro no Departamento Nacional da Indústria e Comércio ou repartições
competentes.

§2º-A entrega das relações far-se-á diretamente às repartições competentes do Ministério do
Trabalho, Indústria e Comércio, ou, onde não as houver, às Coletorias Federais, que as remeterão
desde logo àquelas repartições.  A entrega operar-se-á contrarrecibo especial,  cuja exibição é
obrigatória, em caso de fiscalização, enquanto não for devolvida ao empregador a via autenticada
da declaração.

§3º-Quando não houver empregado far-se-á declaração negativa.
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consolidado no sentido de que o contrato de trabalho temporário pode versar sobre

o  “desenvolvimento  de  atividades-meio  e  atividades-fim  a  serem executadas  na

empresa tomadora de serviços.”.

Por sua vez o novo artigo 10 enuncia que não haverá vínculo de emprego

entre a tomadora de serviços e os trabalhadores contratados pelas empresas de

trabalho  temporário.  Alerte-se  que  referido  enunciado  aplica-se  aos  casos  de

contratação de trabalho temporário  nas hipóteses taxativamente previstas  na lei,

consideradas lícitas, portanto. Nas situações de contratação ilegal de mão de obra

por meio de empresa interposta, artigo 9o da CLT53, é gerado vínculo direto entre a

empresa tomadora e o trabalhador que a esta presta serviços, conforme a redação

da Súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho, a qual continua válida mesmo

após a edição de Lei sob análise.

Em acréscimo, os parágrafos 1o e 2o do dispositivo em comento estabelecem

que “O contrato de trabalho temporário, com relação ao mesmo empregador, não

poderá exceder ao prazo de cento e oitenta dias, consecutivos ou não”, podendo ser

prorrogado  por  até  noventa  dias,  consecutivos  ou  não,  “quando  comprovada  a

manutenção das condições que o ensejaram”54, somente podendo ser o trabalhador

novamente posto à disposição do mesmo tomador após o interstício de noventa dias

(§ 5o), sob pena de ser caracterizado vínculo empregatício direto com este (§ 6º).

Complementando  as  disposições  relativas  ao  prazo  de  duração  dos

contratos de trabalho temporário, o parágrafo 4o é taxativo ao dispor que “não se

aplica ao trabalhador temporário, contratado pela tomadora de serviços, o contrato

de experiência previsto no parágrafo único do art. 455 da Consolidação das Leis do

Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1o de maio de 1943.” Assim,

caso haja interesse da empresa tomadora em contratar o trabalhador temporário

como empregado seu, este não se submeterá ao período de experiência, tendo em

vista que o futuro empregador já conhece o seu trabalho.

A leitura das redações dos dispositivos da Lei nº 6.019/74 alterados pela Lei

nº  13.429/17  revela  que  o  legislador  pouco  inovou  em relação  a  este  instituto,

53 Art. 9º - Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou
fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação. 

54 Vale dizer que a Portaria 789/2014 do MTE, então em vigor, já flexibilizava a regra contida em lei
e determinava que o contrato de trabalho temporário poderia alcançar um prazo máximo de 9
(nove) meses, desde que autorizado.
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limitando-se atualizá-lo, adequando o texto legal ao entendimento firmado ao longo

do  tempo  pela  doutrina  e  pela  jurisprudência,  ressaltando,  sempre,  a

excepcionalidade de sua adoção pelas organizações.

3.2 COMO DISCIPLINA A TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS?

O instituto da terceirização de parte dos serviços de uma organização tem

como expoente inicial no ordenamento jurídico brasileiro, como visto linhas atrás, o

Decreto-Lei  nº  200/1967 o qual,  no seu artigo 10 § 7º,  possibilitou às entidades

pertencentes  à  Administração  Pública  a  delegação  de  suas  atividades  ditas

executivas55, para “impedir o crescimento desmesurado da máquina administrativa”,

com isso garantindo a preservação das funções precípuas do Estado.

Cabe rememorar que originalmente a terceirização de serviços teve como

essência e razão a busca por maior volume de produção e por melhores produtos

em decorrência da otimização dos recursos, materiais e humanos, disponíveis. A

terceirização, portanto, preocupava-se inicialmente com a qualidade dos resultados

buscados pelas organizações, como bem ilustra o exemplo da indústria bélica nos

idos da Segunda Guerra Mundial. 

Com o passar do tempo e em razão dos resultados financeiros advindos da

sua prática verificou-se que a terceirização era atrativa também por outro motivo,

qual seja a redução dos custos com mão de obra, razão que fez com que passasse

a ser utilizada por número cada vez maior de organizações, apesar da ausência

normativa sobre a matéria.

Por tal razão foram editadas as Súmulas nos 256 e 331 do Tribunal Superior

do  Trabalho,  com  o  objetivo  de  findar  os  abusos  cometidos,  dentre  eles  a

terceirização  das  atividades  nucleares  das  organizações,  as  quais  favorecem  a

precarização das relações laborais e o comprometem a observância dos direitos dos

trabalhadores terceirizados, tendo em vista a diferença entre o tratamento a eles

55 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
controle e com o objetivo de impedir o crescimento desmesurado da máquina administrativa, a
Administração procurará desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, recorrendo,
sempre que possível, à execução indireta, mediante contrato, desde que exista, na área, iniciativa
privada suficientemente desenvolvida e capacitada a desempenhar os encargos de execução.
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conferido e aquele destinado aos empregados das empresas que contratam seus

serviços.

Do ponto de vista jurídico, até meados do mês de março de 2017, quando

entrou em vigência a Lei no 13.429/17, todo repasse de atividade-fim a terceiros

representava a interposição fraudulenta de mão de obra, exceto se realizada nos

limites precisos fixados pela Lei nº 6.019/74. Ou seja, somente quando em razão da

substituição  temporária  de  mão  de  obra  própria  da  empresa  tomadora  (quem

contrata) era permitido que um terceirizado, empregado de empresa intermediadora

(que  é  contratada),  exercesse  atividades  vinculadas  à  finalidade  precípua  da

empresa  tomadora.  Para  identificar  a  natureza  das  atividades que poderiam ser

terceirizadas, as empresas deviam verificar o contrato social e definir as respectivas

atividades finalísticas.

Diante desse panorama, imperiosa era a necessidade de disciplinamento da

matéria, no intuito de colocar fim à insegurança jurídica que permeava as relações

envolvendo a contratação de serviços terceirizados.

Em vigência desde 31 de março de 2017, a Lei nº 13.429/17 acrescenta à

Lei nº 6.019/74 os artigos 4º-A, 4º-B, 5º-A, 5º-B, 19-A, 19-B e 19-C. Os primeiros

artigos tratam do instituto da terceirização de serviços, sendo os últimos referentes à

aplicabilidade da norma e à fiscalização do seu cumprimento.

O caput do artigo 4o-A define empresa prestadora de serviço como “a pessoa

jurídica de direito privado destinada a prestar à contratante serviços determinados e

específicos”. Apesar do enunciado diminuto, o artigo tem grande relevância para o

estudo do instituto em comento, uma vez que especifica os requisitos formais para a

constituição da empresa que terceiriza serviços, esta devendo ser pessoa jurídica de

direito privado cujo objeto social refere-se à prestação de um serviço especializado

(específico),  como,  por  exemplo,  empresa de segurança,  empresa de limpeza e

conservação, empresa de manutenção de aparelhos de ar-condicionado, empresa

de suporte de informática (help-desk).

Por  meio  dessa  exigência  o  legislador  busca  evitar  que  as  empresas

terceirizem um vasto leque de serviços, sem especialização em qualquer um deles,

no intuito de conseguirem maior número de contratos, de naturezas distintas, o que

comprometeria o principal e original objetivo da terceirização que não é outro senão
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a busca por produtos e serviços de maior qualidade.

No tocante à determinação e especificação dos serviços contratados, essas

não  guardam  relação  com  a  questão  afeta  à  dicotomia  entre  atividade-meio  e

atividade-fim.  Serviços  determinados  e  específicos  são  aqueles  que  podem  ser

“destacados” da rotina de funcionamento da organização sem que venham a causar

a  descontinuidade do seu funcionamento.  Ou seja,  são serviços que podem ser

confiados  a  trabalhadores  estranhos  à  estrutura  funcional  da  organização,

empregados de uma empresa especialista na área da atividade terceirizada, sem

que haja o comprometimento da função central da organização, a razão pela qual

aquela foi criada (objeto social), ou seja, sua atividade nuclear; essencial, portanto. 

Resta  evidente  que  o  cerne  do  dispositivo  em  comento,  e  a  polêmica

envolvendo a Lei como um todo, gira em torno do alcance da expressão “serviços

determinados  e  específicos”  e  se  tal  englobaria  a  atividade-fim  do  tomador  de

serviços na situação de terceirização.

Parte  dos  estudiosos  entende  que  não  se  trata  de  autorização  para

terceirização na atividade-fim. Analisando-se o contexto histórico da aprovação do

texto em referência, verifica-se que somente para os casos de trabalho temporário

houve  a  explicitação  da  possibilidade  do  terceirizado  exercer  atividade-fim  da

tomadora do seu trabalho. Para parte dos doutrinadores, entende que o silêncio da

lei em relação à terceirização da atividade-fim das organizações é eloquente uma

vez  que  se  a  intenção  do  legislador  fosse  estender  tal  possibilidade  também à

terceirização de serviços, assim teria explicitado no texto legal ao regulamentar o

instituto.

Nos dizeres de Carolinsk de Marco (2017):

[…]  o  trabalho  temporário  distingue-se  da  terceirização  de  duração
indeterminada  pela  existência  de  pessoalidade  e  subordinação  jurídica
direta  com o tomador  de  serviços  e,  até  então,  pela  possibilidade  de  o
trabalhador temporário atuar tanto na atividade-fim como na atividade-meio
da empresa  tomadora.  Fato  é,  que,  apesar  de surgir  nesta  legislação a
figura da empresa de prestação de serviços (terceirização geral),  não há
referência expressa que esta poderá, também, atuar na atividade-fim. Para
uma interpretação pró-labore, tem-se que não será possível a contratação
de mão de obra terceirizada “geral”  para atividade-fim, tão somente para
atividade-meio,  já  que  o  legislador  quando  desejou  expor  a  vontade  de
vincular as atividades-fim, o fez, somente, para o trabalho temporário. 

Verifica-se,  pela  sua simples  leitura,  que a lei  não ingressa na polêmica
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“atividade-fim  X  atividade-meio”.  Ao  contrário,  prefere  tão  somente  pontuar  a

impossibilidade de contratação de empresa de trabalho temporário para atividades

inespecíficas. A regra a ser respeitada é de que a contratação temporária deve ter

por objeto serviço certo, devendo apontar os setores da empresa tomadora em que

atuarão  os  funcionários  terceirizados  e  quais  as  atividades  que  esses  deverão

desenvolver.

O debate  acerca da possibilidade terceirização das atividades finalísticas

das organizações não é recente, tanto que a redação da Súmula 331 do Tribunal

Superior  do  Trabalho  é  objeto  de  questionamento  perante  o  Supremo  Tribunal

Federal, estando pendente de julgamento o Recurso Extraordinário nº 958.252, de

relatoria do Ministro Luiz Fux, cuja repercussão geral foi  decretada no Agravo nº

713.21156, no qual é arguida a sua inconstitucionalidade.

Certo  é  que  o  instituto  da  terceirização  de  serviços  não  foi  densamente

tratado  pela  Lei  nº  13.429/2017.  Por  outro  lado,  o  instituto  é  objeto  de  larga

regulamentação pelo Projeto de Lei nº 4.330/2004, este, sim, merecedor de olhares

atentos  e  críticos,  uma  vez  que  autoriza,  explicitamente,  que  as  atividades

finalísticas das organizações, privadas e públicas, sejam delegadas a terceiros57.

Considerando-se os ditames da Constituição Federal de 1988 relativos aos

direitos  e  garantias  fundamentais,  a  obrigatoriedade  da  obediência  aos  direitos

sociais  nela  assegurados e  os  princípios  do Direito  do  Trabalho,  dentre  eles  os

referentes à interpretação e aplicação das normas trabalhistas; outro não pode ser o

entendimento senão o defendido pela maciça doutrina que trata a matéria.

Como visto logo no início do presente estudo, terceirização de mão de obra

é gênero do qual o contrato de trabalho temporário e a terceirização de serviços

propriamente  dita  são  espécies,  tendo  cada  um  dos  institutos  fundamentos

específicos  e  distintos,  razão  que  impede  que  a  ambos  seja  destinado  igual

tratamento legal.

Enquanto  o  contrato  de  trabalho  temporário  destina-se  à  reposição  de

56 No Agravo em Recurso  Especial  713211,  a  Celulose Nipo  Brasileira  S/A (Cenibra)  questiona
decisão da Justiça do Trabalho que,  em ação civil  pública movida pelo  Ministério Público do
Trabalho e pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas de Guanhães e Região, foi
condenada a se abster de contratar terceiros para sua atividade-fim. 

57 Art. 4º Contratante é a pessoa física ou jurídica que celebra contrato de prestação de serviços
determinados e específicos com empresa prestadora de serviços a terceiros. [...]

§ 2º O contrato de prestação de serviços pode versar sobre o desenvolvimento de atividades
inerentes, acessórias ou complementares à atividade econômica da contratante. 
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pessoal permanente e à execução de atividades complementares, a prestação de

serviços destina-se a conferir à parcela das atividades de uma organização maior

qualidade,  bem como incremento  da produção tendo  em vista  a  contratação  de

empresa especializada no tipo de serviço que se pretende terceirizar.

Ao estabelecer referidas distinções de maneira expressa, assim como o fez

ao  afirmar  que  o  contrato  de  trabalho  temporário  pode  ter  por  objeto  tanto  as

atividades acessórias (executivas) como as atividades nucleares (finalísticas) das

organizações,  a  Lei  deixou  clara  a  intenção  do  legislador  em  não  estender  à

terceirização de serviços “propriamente dita” os permissivos taxativamente previstos

para as situações de intermediação de mão de obra.

Ao  interpretar  as  leis  o  operador  do  direito  pode  valer-se  de  diferentes

técnicas no intuito de identificar, além da intenção do legislador, a relevância e o

alcance social  dos dispositivos legais,  de modo a conferir  ao texto legal  plena e

eficaz aplicabilidade.

Assim, é essencial que o intérprete consiga localizar com a maior precisão

possível a denominada “vontade da lei”,  que não se confunde com a vontade do

legislador. 

A vontade da lei,  em muitos  casos,  pode ir  além da própria  vontade do

legislador,  uma vez  que  a  partir  da  publicação  do  texto  legal,  este  passa  a  ter

autonomia, dissociando-se com frequência da vontade de seu criador, quando então,

passa a ser interpretado segundo novas realidades, todas decorrentes da evolução

social.

Nas palavras de Amauri Mascaro do Nascimento (2011, p.487): 

Toda  interpretação  pode  suscitar  inúmeras  discussões  e  também
divergências,  não só  porque  o  intérprete  sempre  inicia  a  sua  avaliação,
como corretamente ensina Arthur Kaufmann, em Filosofia do direito, fiel à
assertiva  de  que  todo  compreender  começa com uma pré-compreensão
condicionada a todo tipo de influência, sociológica, ideológica, jurídica e, até
mesmo, de conveniência, como, também porque difícil é, para o intérprete,
situar-se num ponto objetivo distante da sua subjetividade, capaz de permitir
uma visão o quanto possível  isenta  dos fatores pessoais  no seu ato  de
interpretar. 

Nesse sentido, no tocante às normas voltadas às relações de trabalho, é

consenso na doutrina e na jurisprudência o entendimento no sentido de sempre

dever ser observado o princípio in dubio pro misero, assim como o da norma mais
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favorável, tendo em vista a essência protecionista da justiça laboral a qual objetiva

estabelecer o equilíbrio necessário às relações entre capital e trabalho.

Assim,  diante  de  impasse  em relação  ao  alcance  e/ou  aplicabilidade  de

determinada norma trabalhista,  deve-se buscar, por meio da utilização harmônica

dos métodos de interpretação normativa, o real sentido do texto legal, considerando

de maneira mais densa os critérios afetos aos seus fins sociais, de acordo com o

sistema no qual está inserido, com especial importância à sua conformação com o

texto da norma base do ordenamento jurídico, no caso da Constituição Federal de

1988.

Para Fonseca (2009, p. 240), diante da relevância das garantias conferidas

aos trabalhadores, considerando que o direito ao trabalho é direito econômico-social

fundamental, destacando-se como fundamento do Estado Democrático de Direito ao

lado da dignidade do ser humano (art. 1º, VI CF/88), não há como aceitar que a mão

de obra seja negociada como mercadoria sobre a qual é auferido lucro, prática que

retrata verdadeiro retrocesso social58, em total afronta à Lei Maior, assim como às

normas internacionais sobre a matéria59.

Por  tal  razão,  mostra-se  acertado  o  pensamento  que  entende  não  ser

extensível ao instituto da terceirização de serviços o permissivo legal conferido aos

contratos  de  trabalho  temporários  nos  os  quais  é  possível  confiar  a  terceiros

estranhos à estrutura funcional de uma organização o exercício de suas atividades

finalísticas, permissivo este decorrente da própria natureza desta forma excepcional

de relação de trabalho. 

O mesmo art. 4º da Lei nº 13.429/17 enuncia, em seu parágrafo 1º, que à

58 O princípio do não retrocesso social ou aplicação progressiva dos direitos sociais caracteriza-se
pela impossibilidade de redução dos direitos sociais amparados na Constituição, ou que tenham
sido positivados em normas infraconstitucionais, garantindo ao cidadão o acúmulo, proteção e
perenidade de seu patrimônio jurídico e o avanço na concretude fática do conceito de cidadania.

59 Em verdade, não existe Norma Internacional do Trabalho (NIT) sobre o tema. Todavia, a ausência
de norma específica não impede a aplicação analógica das NITs existentes, tendo em vista os
princípios norteadores de amparo aos direitos sociais, em especial o princípio da igualdade e o
referente à dignidade do ser humano, além dos inerentes ao conceito de trabalho decente, tais
como a eliminação de todas as formas de discriminação (Convenção nº 111 da OIT), promoção de
emprego produtivo  e  de  qualidade.  A OIT desde 1997 discute  o  tema,  tendo  emitido  alguns
relatórios demonstrando a precarização trazida pela terceirização. Em 1998 houve uma tentativa
frustrada de adoção de convenção. No ano de 2003, houve nova tentativa frustrada, todavia o
grupo dos empregadores recusaram-se a discutir  a questão. Em 2006, novamente o tema foi
colocado em discussão,  porém novamente o  grupo dos empregadores se retirou.  Decorrente
dessa discussão foi aprovada uma recomendação acerca da relação de emprego (recomendação
198). Disponível em: <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=a09a8faf13c2b40b>. Acesso
em: 03 jan. 2018.

http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=a09a8faf13c2b40b
http://www.oit.org/brasilia/temas/trabalho-decente/lang--pt/index.htm
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empresa  prestadora  de  serviços  cabe  a  remuneração  e  a  direção  do  trabalho

prestado por seus empregados à contratante/cliente, podendo confiar esta atribuição

a outras empresas (subcontratar).

A parte  inicial  do  referido  dispositivo  legal  evidencia  uma  das  principais

diferenças existentes entre a intermediação de mão de obra, presente no contrato de

trabalho temporário, e a terceirização de serviços. Nesta inexiste subordinação dos

empregados da empresa que presta serviços aos comandos (direção) da tomadora,

ao contrário do que ocorre nos contratos de trabalho temporário, onde o trabalhador

terceirizado fica inserido no processo produtivo da empresa para a qual sua mão de

obra é disponibilizada, razão porque fica sujeito ao poder diretivo da tomadora, nesta

relação havendo, também, a pessoalidade do terceirizado.

Por outro lado, a parte final do parágrafo sob análise vem suscitando muitas

críticas  dentre  os  estudiosos  do  direito  do  trabalho,  uma  vez  que  prevê  a

possibilidade  da  chamada  “quarteirização”,  a  qual  consiste  em  verdadeira

intermediação de serviços.  Por  ela  uma empresa contratada transfere  a  outra(s)

empresa(s) o serviço terceirizado pela contratante/cliente, passando a primeira a ser

responsável pela supervisão da execução de referido(s) serviço(s).

Na visão de Rodrigo Trindade (2017):

A chamada quarteirização  está  prevista  no §  1º,  permitindo-se  que uma
empresa  contratada  para  realizar  serviços  terceirizados  “repasse”  a
integralidade  ou  parte  da  mesma  atividade  para  outra  empresa.  A
terceirização  no  Brasil  visa  essencialmente a  redução de  custos e  cada
intermediário  do  trabalho  tende  a  garantir  sua  lucratividade  a  partir  da
redução  das  despesas  com  seus  funcionários.  A  Lei  nº  13.429/2017
institucionaliza a prática conhecida por prejudicar trabalhadores a partir do
achatamento de salário e pulverização da referência de empregador.

A  quarteirização  é,  portanto,  a  contratação  de  uma  empresa  para  a

prestação  de  serviço(s)  determinado(s)  que,  autorizada  por  lei,  delega  o  objeto

contratado à outra, passando a ter como obrigação somente o controle da execução

do  contrato,  prática  que  fragiliza  ainda  mais  os  direitos  assegurados  à  classe

trabalhadora,  uma  vez  que  torna  mais  distante  (dificulta)  a  responsabilidade  da

verdadeira beneficiária do serviço prestado. 

Trata-se de terceirização legal do gerenciamento dos contratos de prestação

de  serviços,  por  meio  da  qual  se  autoriza  a  chamada  “gestão  delegada  de
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contratos”,  onde  a  empresa  gestora  contrata,  fiscaliza  e  exige  das  empresas

subcontratadas  que  efetivamente  cumpram o  que  foi  acordado,  funcionando,  na

realidade, como verdadeira intermediadora dos serviços que serão usufruídos pela

cliente. 

A quarteirização gera duas relações jurídicas distintas: a que se estabelece

entre a cliente (contratante) e a empresa gerenciadora (quarteirizadora) e a relação

que se estabelece entre esta e as empresas executoras do serviço (quarteirizadas),

existindo  para  a  empresa  cliente  somente  o  vínculo  com  a  empresa  por  ela

contratada para a prestação de serviços específicos, no caso a gerenciadora. 

Quando da busca pelo pagamento dos valores que lhes são devidos, cabe

ao trabalhador receber suas verbas trabalhistas da empresa da qual é empregado

(quarteirizada).  Na ausência  (inadimplência)  desta,  deve cobrar  da  empresa que

contratou  sua  empregadora  (quarteirizadora)  para,  somente  então,  caso  esta

também incorra em inadimplência, buscar a responsabilização da contratante/cliente

que  efetivamente  fez  uso  dos  serviços  prestados.  Ou  seja,  na  quarteirização  a

responsabilidade da quarteirizadora e da cliente/contratante é subsidiária.

Noutra perspectiva, na visão dos administradores e dos profissionais ligados

às ciências de Gestão e Tecnologia, principalmente, a quarteirização de serviços é

um mecanismo bastante vantajoso para as organizações uma vez que por meio dela

há a profissionalização e especialização dos contratos, tendo em vista que a função

da empresa quarteirizadora não seria outra senão “alavancar os ganhos provindos

da  terceirização,  eliminando  o  inchaço  da  estrutura  interna  das  empresas,

estabelecendo  uma  maior  agilidade  e  pró-atividade  na  solução  dos  eventuais

conflitos do relacionamento” (MACHADO; CALVOSA; OLIVARES, 2006, p. 06).

No tocante ao que enuncia o artigo 4o-B da Lei nº 13.429/17, o mesmo traz

ao texto legal  os requisitos para a instituição e funcionamento das empresas de

prestação de serviços, com destaque para o capital social, que deve ser compatível

com o número de empregados, observando os parâmetros fixados pela Lei, mais

uma vez, a exemplo do regramento conferido às empresas de trabalho temporário,

buscando  garantir  a  solvência  do  empregador  do  trabalhador  terceirizado,

assegurando-se,  assim,  o  pagamento  das  verbas  laborais  devidas  em razão  do

trabalho realizado.
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Por  sua  vez,  o  artigo  5º-A do  mesmo diploma legal  traz  a  definição  de

contratante como “a pessoa física ou jurídica que celebra contrato com empresa de

prestação  de  serviços  determinados  e  específicos”,  instituindo  em  seu  §  1º  a

proibição da contratante utilizar os “trabalhadores em atividades distintas daquelas

que foram objeto do contrato com a empresa prestadora de serviços”, na tentativa

de impedir a ocorrência de desvio de função, comumente verificado no curso dos

contratos de terceirização de serviços.

A redação do § 1º do artigo em comento aponta para a necessidade de

serem  especificadas,  em  contrato,  as  atividades  objeto  de  delegação  aos

trabalhadores da empresa terceirizada. 

Neste ponto merece destaque a questão referente à chamada “terceirização

parcial”, quando uma organização, em total afronta aos princípios da isonomia, da

proteção  do  trabalho  e  da  dignidade  do  ser  humano,  todos  resguardados  pela

Constituição Federal de 1988, não “[...]  efetua a delegação integral da atividade-

meio a uma empresa especializada, mantendo o controle dessa atividade no seio da

sua própria empresa, mas, obtendo, simplesmente, espécie de reforço de mão de

obra  para  executar  as  mesmas  tarefas  desempenhadas  por  seus  empregados

próprios” (CALVET, 2015, p. 51).

Em assim ocorrendo haverá claro desvio da finalidade para a qual o instituto

da terceirização foi  criado,  ensejando a  ilicitude da sua prática,  uma vez que a

empresa contratante manterá a direção das atividades parcialmente terceirizadas,

tendo em vista a permanência de empregados seus desempenhando as mesmas

funções  de  trabalhadores  terceirizados,  ensejando  a  existência  de  subordinação

direta destes em relação ao cliente.

Portanto,  ao  decidir  pela  terceirização  de  alguma(s)  atividade(s)  a

organização deverá fazê-la de maneira integral, sob pena de afrontar os princípios

da  isonomia  e  da  solidariedade  por,  inevitavelmente,  destinar  tratamento

diferenciado a trabalhadores que exercem a mesma função, contudo vinculados a

diferentes empregadores.

Questão que gera repulsa dos estudiosos do direito do trabalho refere-se à

redação  do  §  4º  do  artigo  5º-A  o  qual  faculta  ao  contratante  destinar  aos

trabalhadores  terceirizados  o  mesmo  atendimento  médico,  ambulatorial  e  de
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refeição destinado aos seus empregados. 

A simples leitura do dispositivo legal  evidencia a diferença do tratamento

destinado  às  duas  classes  de  trabalhadores  que  exercem  suas  atividades  em

benefício  de  uma  organização,  prática  desde  sempre  combatida  no  âmbito  das

relações  laborais,  pelas  mesmas  razões  expostas  quanto  à  proibição  da

terceirização parcial.

Em acréscimo, o § 2º do artigo 5º-A da Lei 13.429/17 traz a possibilidade

dos serviços contratados serem prestados nas dependências da contratante ou em

outro local, de comum acordo entre as partes. Neste ponto a lei trata as chamadas

terceirizações internas e externas respectivamente. 

A relevância  dessa  matéria  está  relacionada  com o  ambiente  no  qual  o

serviço  será  prestado  e  com as  pessoas  que  compartilharão  o  mesmo  espaço.

Explica-se.

Nas  terceirizações  internas  é  comum  haver  entre  os  empregados  da

contratante  e  os  trabalhadores  terceirizados  que  a  ela  prestam  serviços  o

compartilhamento  dos  mesmos  espaços.  Considerando-se  que  não  há

obrigatoriedade legal de isonomia do tratamento destinado aos terceirizados e aos

empregados  da  contratante60,  dividir  o  mesmo  espaço  pode,  por  vezes,  causar

desconforto  e  sentimento  de  inferioridade  daqueles  em  relação  a  estes,  razão

porque não é aconselhável esse tipo de terceirização de serviços, a não ser que

verse sobre prestação de atividade não desenvolvida no âmbito  da organização,

como são exemplos os serviços de limpeza, conservação predial e copeiragem.

Quando ocorre a terceirização interna parcial, verifica-se, com maior ênfase,

a  precarização  das  relações  trabalhistas  existentes  em  um  mesmo  ambiente,

refletindo-se,  principalmente,  na  diferença  dos  valores  dos  salários  pagos  a

terceirizados e empregados da contratante que exercem a mesma função.

Além disso, ao funcionário terceirizado não são estendidos todos os direitos

garantidos aos empregados das organizações e aos trabalhadores temporários (Lei

no 6.019/74)  devido ao fato de não haver,  ainda,  uma legislação específica para

60 Art.  5º-A.  Contratante  é  a  pessoa  física  ou  jurídica  que  celebra  contrato  com  empresa  de
prestação de serviços determinados e específicos.

[...]
§ 4º A contratante 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. 
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regulamentar o serviço prestado pelos primeiros61.

Assim como previsto na nova redação do artigo 9º referente ao contrato de

trabalho temporário,  o  artigo  5º-B relaciona os  requisitos  formais  do  contrato  de

prestação de serviços, mais uma vez ressaltando a importância dos mesmos serem

específicos, ou seja, bem delimitados (inciso II).

Diante do caráter lacunoso do regramento do instituto da terceirização, a

redação  da  norma  em  análise  tem  gerado  questionamentos  das  mais  diversas

ordens, especialmente no que diz respeito à sua constitucionalidade.

3.3  A LEI  Nº  13.429/17  À  LUZ  DA CONSTITUIÇÃO  FEDERAL DE  1988  E  A
PRECARIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO

Qualquer ato normativo que venha a ingressar no ordenamento jurídico de

um país deve guardar  adequação em relação ao que disciplina a respectiva Lei

Maior, em obediência ao princípio da Supremacia da Constituição, o qual enuncia

que as regras e os princípios contidos no texto constitucional prevalecem, sempre,

em relação aos demais regramentos que constituem o arcabouço jurídico de um

Estado.

Certo é que toda novidade legislativa presume-se constitucional até que em

sentido contrário seja declarada, tendo em vista o controle de constitucionalidade ao

qual é submetida, seja de forma concentrada ou difusa.

Pelo controle difuso de constitucionalidade,  de origem norte-americana, o

Poder  Judiciário  decide  quando  e  em  que  medida  determinada  norma  viola  a

Constituição.  Tal  sistema  de  controle  é  também  chamado  de  “concreto”  ou

“incidental”,  uma vez  que  por  ocasião  do  julgamento  de  uma  situação  concreta

levada  à  análise  do  magistrado  ou  órgão  colegiado  de  Tribunal,  este  decide

incidentalmente,  ou  seja,  nos  fundamentos  de  sua  decisão,  sobre  a

constitucionalidade  de  determinada  norma,  ratificando  a  sua  compatibilidade  em

relação  ao  texto  constitucional  ou  declarando  a  mesma  afrontosa  à  Lei  Maior,

afastando, neste caso, a sua aplicação à questão sub examine, exercendo, assim, o

61 Visando esta problematização o ex-deputado Sandro Mabel propôs o Projeto de Lei no 4.330/04 e
após 11 anos o deputado Eduardo Cunha retomou a discussão sobre o mesmo projeto, o qual foi
aprovado na Câmara dos Deputados, atualmente aguardando apreciação pelo Senado Federal.
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controle repressivo da constitucionalidade62.

Noutra ponta, pelo controle concentrado, a questão constitucional é o objeto

central  da  demanda  apresentada  ao  Poder  Judiciário  para  análise,  de  forma

abstrata, uma vez que não há situação concreta a apreciar. Tal controle ocorre por

meio  da  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  (ADI)  e  da  Ação  Declaratória  de

Constitucionalidade (ADC),  instituídas pela Lei  n°  9.868/99;  ou das arguições de

descumprimento  de  preceito  fundamental  (ADPF),  regulamentada  pela  Lei  nº

9.882/99, de competência do Supremo Tribunal Federal.

Ao condicionar-se a validade de um ato normativo à sua adequação ao texto

constitucional,  tem-se  por  objeto  proceder  ao  controle  das  normas  de  modo  a

viabilizar o diálogo harmônico entre as fontes legais do Estado.

Acrescente-se,  ainda,  que  diante  de  tantas  formulações  legais  versando

sobre  os  mais  diversos  assuntos  ligados  à  vida  em  sociedade,  o  controle  de

constitucionalidade mostra-se como instrumento hábil à salvaguarda dos direitos e

garantias fundamentais previstos na Constituição Federal,  impedindo-se o arbítrio

desarrazoado  do  legislador,  muitas  vezes  incutido  de  intenções  diametralmente

opostas aos anseios sociais.

Nas lições de Luís Roberto Barroso (2006, p. 141): 

Um dos fundamentos do controle de constitucionalidade é a proteção dos
direitos fundamentais, inclusive e sobretudo os das minorias, em face das
maiorias  parlamentares  eventuais.  Seu  pressuposto  é  a  existência  de
valores  materiais  compartilhados  pela  sociedade  que  devem  ser
preservados das injunções estritamente políticas. A questão da legitimidade
democrática  do  controle  judicial  é  um dos  temas  que  têm atraído  mais
intensamente  a  atenção  dos  juristas,  cientistas  políticos  e  filósofos  da
Constituição, e a ele se dedicará um tópico desta exposição. 

No que toca à Lei nº 13.429/2017 percebe-se a grande inquietude que ela

tem causado dentre aqueles que se ocupam do estudo e da vivência do Direito do

Trabalho, os quais afirmam a sua frontal inconstitucionalidade quando considerados

os princípios e as normas laborais insculpidos no texto da Constituição Federal de

62 O controle de constitucionalidade de uma norma pode ocorrer de forma preventiva, antes do início
de sua vigência, ou quando já estiver surtindo seus efeitos, quando, então, o controle será feito de
forma repressiva (posterior). O controle preventivo pode ser exercido pelo Poder Legislativo, por
meio das Comissões de Constituição e Justiça, pelo Poder Executivo, através do veto jurídico, e
excepcionalmente pelo Poder Judiciário, como acontece na hipótese de uma determinada lei não
ver  obedecido  o  regular  processo  para  sua  edição  (processo  legislativo)  quando,  então,  os
membros de Poder Legislativo podem ir ao Judiciário buscar provimento que assegure o trâmite
legislativo conforme determinado pela Constituição. 
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1988,  razão  que  fez  com  que  o  Supremo  Tribunal  Federal  fosse  provocado  a

deslindar  diversos  questionamentos  em relação  à  adequação  da  norma  ao  que

preceitua a Lei Maior.

Nas  Ações  Diretas  de  Inconstitucionalidade  ajuizadas63 busca-se  a

declaração de inadequação formal e material dos dispositivos da Lei nº 13.429/2017

aos preceitos da Constituição de 1988.

Quanto  à  forma,  aponta-se,  segundo consta  na petição protocolada pela

Procuradoria-Geral da República64, o Projeto de Lei nº 4.302, de 19 de março de

1998, de autoria da Presidência da República, que deu origem à Lei no 13.429/2017,

não teria obedecido ao regular trâmite legislativo previsto pela Lei Maior o que, no

entendimento do órgão ministerial, restou por violar o princípio da divisão funcional

do poder, o poder de iniciativa legislativa extraparlamentar previsto no artigo 61 da

Constituição,  além de  ferir,  reflexamente,  a  norma  do  artigo  104  do  Regimento

Interno da Câmara dos Deputados65. 

No que diz respeito à inconstitucionalidade material da Lei em referência, a

possibilidade  de  contratar  funcionários  terceirizados  para  funções  essenciais  às

empresas  é  apontada  como  violadora  do  regime  constitucional  do  emprego,  da

função social dos contratos e da propriedade, da proteção ao trabalhador, da livre

associação sindical  e da dignidade do ser humano uma vez que referida prática

63 ADI  5.685  –  ajuizada  pela  Rede  Sustentabilidade,  ADI  5.686  –  ajuizada  pela  Confederação
Nacional das Profissões Liberais (CNPL), ADI 5.687 – ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores
(PT)  e  pelo  Partido  Comunista  do Brasil  (PC do  B),ADI  5.695  -  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 5.735 –
ajuizada  pela  Procuradoria-Geral  da  República.  Disponível  em:  <
http://www.oabrj.org.br/noticia/108005-stf-tem-quatro-acoes-contra-lei-da-terceirizacao>.  Acesso
em: 10 jan. 2017.

64 Petição nº 158.884/2017-AsJConst/SAJ/PGR. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/dl/adin-
terceirizacao.pdf>. Acesso em 10 jan. 2018.

65 Art. 104. A retirada de proposição, em qualquer fase do seu andamento, será requerida pelo Autor
ao Presidente da Câmara,  que,  tendo obtido as informações necessárias,  deferirá,  ou não, o
pedido, com recurso para o Plenário. 

§ 1º Se a proposição já tiver pareceres favoráveis de todas as Comissões competentes para
opinar sobre o seu mérito, ou se ainda estiver pendente do pronunciamento de qualquer delas,
somente ao Plenário cumpre deliberar, observado o art. 101, II, b, 1114. 

§  2º  No caso de iniciativa  coletiva,  a retirada será feita  a requerimento de,  pelo  menos,
metade mais um dos subscritores da proposição. 

§ 3º A proposição de Comissão ou da Mesa só poderá ser retirada a requerimento de seu
Presidente, com prévia autorização do colegiado. 

§ 4º  A proposição retirada na forma deste artigo não pode ser reapresentada na mesma
sessão legislativa, salvo deliberação do Plenário. 

§ 5º Às proposições de iniciativa do Senado Federal, de outros Poderes, do Procurador-Geral
da República ou de cidadãos aplicar-se-ão as mesmas regras.

https://www.conjur.com.br/dl/adin-terceirizacao.pdf
https://www.conjur.com.br/dl/adin-terceirizacao.pdf
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enseja a precarização das relações laborais.

Diante  do  regramento  principiológico  constitucional,  resta  evidente  a

fragilidade da Lei no 13.429/2017 no que diz respeito à observância aos direitos e

garantias conferidas pela Lei Maior, indistintamente, a todos os trabalhadores, razão

pela qual  se confia que referida norma em breve será apreciada pelo STF para,

minimamente, ser a ela imposta, pelo menos, interpretação conforme a Constituição

Federal, para que não haja preterição de direitos sociais em prol da elevação dos

lucros das organizações.

O fato de não haver no texto constitucional proibição expressa da prática da

terceirização não significa que ela  seja permitida.  Trata-se de situação,  segundo

Delgado (2015, p. 437), “somente aparentemente não tratada pelos diplomas legais

disponíveis”,  cuja  solução está na análise do conjunto de regras norteadoras da

matéria. Seria impossível às leis preverem todas as prováveis condutas dos agentes

sociais.  Para  que  inexistam  lacunas  no  ordenamento  jurídico  há  os  princípios,

fundamentos aptos a findar as dúvidas surgidas quando da aplicação das leis.

Resta evidente que à luz do que enuncia a Constituição Federal de 1988,

outro não pode ser o entendimento senão o da vedação da terceirização nos moldes

pensados pelo legislador ordinário, uma vez que o instituto em referência só pode

ser  admitido  como exceção,  haja  vista  ser  contrário  aos  princípios  inerentes  às

relações  laborais,  em  especial  aos  princípios  da  função  social  do  trabalho,  da

igualdade e da dignidade do ser humano.

Consequentemente,  a  terceirização  irrestrita  não  pode  ser  admitida,  pois

implicaria o ferimento de toda a sistemática jurídico-constitucional que elege como

fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade humana, o valor social

do trabalho e as próprias bases do Direito do Trabalho.
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04 TERCEIRIZAÇÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE

O presente capítulo é o ponto sensível deste estudo, em que a questão afeta

à possibilidade e à viabilidade da terceirização das atividades desenvolvidas pelos

servidores  técnicos  do  MPRN  é  abordada  com  densidade,  considerando-se  a

essência da organização estudada, sua missão, visão e valores.

Ao  apresentar  e  analisar  as  principais  correntes  filosóficas  acerca  da

construção do conhecimento válido será respondida a questão trazida ao debate,

demonstrando-se  as  peculiaridades  que  permeiam  o  trabalho  prestado  pelo

Ministério  Público  à  sociedade,  sendo  estas  a  razão  primordial  para  o

desenvolvimento do pensamento ao final exposto.

4.1 VISÃO GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE

Com previsão constitucional desde 1824, o Ministério Público é instituição

permanente que recebeu especial atenção na Carta Magna de 1988, quando teve

garantida a sua independência funcional, inaugurando um novo perfil de atuação,

passando a assumir diferentes atribuições, todas voltadas à defesa dos interesses

da coletividade.

A atual  Constituição  Federal66,  ao  contrário  da  norma anterior,  não  mais

trouxe o Ministério Público como organização integrante do Poder Executivo, Poder

Legislativo  ou  do  Poder  Judiciário,  prevendo-o  como  “instituição  permanente,

essencial  à  função  jurisdicional  do  Estado,  incumbindo-lhe  a  defesa  da  ordem

jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”.

Conforme  prenuncia  o  texto  da  Lei  Maior,  o  Ministério  Público,  uno  e

indivisível, tem atuação destinada às esferas estaduais e federal, nesta abarcadas

as questões trabalhistas, militares e eleitorais, além do Parquet do Distrito Federal e

Territórios, dependendo o ingresso na carreira da aprovação em concurso de provas

e títulos.

A atuação ministerial é voltada à sociedade, buscando a tutela dos direitos

difusos  e  coletivos,  assim  como  dos  direitos  individuais  indisponíveis,  estes

66 Artigo 127 da Constituição Federal de 1988.
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considerados  fundamentais,  absolutos,  inerentes  ao  ser  humano,  como  são

exemplos o direito à vida, à dignidade, à igualdade e à honra.

Em 2017 o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte completou

125  de  sua  criação.  É  considerada  uma  instituição  relativamente  nova  quando

comparada aos de outros Estados da Federação. Apesar de jovem, o MPRN possui

estrutura  organizacional  idealizada  para  a  efetivação  das  metas  e  objetivos

idealizados quando da elaboração e implantação do seu Planejamento Estratégico,

em meados do ano de 2012.

Naquela ocasião, a missão da instituição foi definida como aquela voltada à

promoção  da  justiça  e  ao  serviço  à  sociedade  na  defesa  de  seus  direitos

fundamentais, fiscalizando o cumprimento da Constituição e das Leis e defendendo

a  manutenção  da  democracia,  a  partir  do  seu  reconhecimento  como  instituição

independente, catalisadora, dinâmica, eficiente e eficaz, responsável e referente na

defesa dos interesses da sociedade e na valorização efetiva de seus integrantes,

com capacidade de contribuir na construção da justiça social e da cidadania, com

atuação equânime em todo o Estado do Rio Grande do Norte67.

Consciente de que uma instituição para ser permanente e forte precisa ser

erguida  a  partir  de  bases  sólidas,  o  MPRN reconhece  e  adota  como  valores  a

legalidade, a probidade, a imparcialidade, a transparência, o comprometimento, a

efetividade e a independência.

Além do respeito à ordem jurídica, a organização estudada busca fortalecer

a sua identidade, agindo com integridade e honradez na sua atribuição institucional

de  maneira  estratégica  e  operacional,  com eficiência,  economicidade  e  eficácia,

observando o princípio da imparcialidade e o bem coletivo, sem a interferência de

interesses corporativos, pessoais ou políticos, zelando pela clareza de objetivos e de

intenções, com a contínua prestação de contas ao cidadão, que passa a conhecer,

acompanhar  e  demandar  ações  da  instituição,  tendo  em  vista  o  compromisso

assumido perante a sociedade. 

Para o alcance dos seus objetivos institucionais o Parquet do Rio Grande do

Norte  depende  de  estrutura  material  e,  principalmente,  de  estrutura  de  pessoal

67 Como  se  observa  do  próprio  site  da  instituição.  Disponível  em
<http://www.mprn.mp.br/portal/inicio/institucional/procuradoria-geral/missao-visao-e-valores>.
Acesso em: 04 fevereiro 2018.
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condizentes  com  o  quantitativo  de  demandas  que  lhes  são  apresentadas  e,

principalmente, em razão da relevância do papel que desempenha na sociedade,

não podendo se  expor  ao risco  de descontinuidade ou desconformidade da sua

atuação.

O  primeiro  concurso  público  para  constituição  de  quadro  próprio  de

servidores foi  realizado no ano de 2001, quando ingressaram na organização os

aprovados  para  os  cargos  de  Analista  Ministerial  (nível  superior),  Agente

Administrativo (nível médio) e Auxiliar Ministerial (nível fundamental).

A  criação  do  Conselho  Nacional  do  Ministério  Público  pela  Emenda

Constitucional  45/2004  ensejou  uma  nova  postura  de  atuação  e  estruturação

ministerial, surgindo a necessidade de adequação do seu quadro de pessoal, razão

pela qual foram realizados, nos anos de 2005, 2012 e 2017 novos concursos para

ingresso nas carreiras de Técnicos68 e Analistas do MPRN.

Atualmente, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte conta

com 210 (duzentos e dez) membros, dentre Promotores e Procuradores de Justiça,

459 (quatrocentos e cinquenta e nove) servidores concursados, dentre os quais 83

(oitenta e três) analistas, 348 (trezentos e quarenta e oito) técnicos e 28 (vinte e oito)

auxiliares. 

Além dos servidores de carreira, a organização conta com 126 (cento e vinte

e seis) servidores cedidos, 252 (duzentos e cinquenta e dois) servidores unicamente

comissionados, ocupantes de cargos de assessorias, chefias e gerências; além de

329 (trezentos e vinte e nove) estagiários de graduação e pós-graduação69/70,  ao

grupo  somando-se,  ainda,  490  (quatrocentos  e  noventa)  trabalhadores

terceirizados71.

Os cargos de auxiliar de serviços gerais, agente de portaria e motorista do

Ministério Público, foram extintos por meio das Leis Complementares Estaduais nos

297/05 e 413/10, dando margem à contratação de trabalhadores terceirizados para o

desempenho das funções até então exercidas pelos titulares dos referidos cargos,

68 Nomenclatura dada pela Lei Complementar Estadual nº 425, de 08 de junho de 2010, ao então
cargo de Agente Administrativo.

69 Conforme portal  da  Transparência  do Ministério  Público do Estado  do Rio  Grande do Norte.
Disponível em: <http://transparencia.mprn.mp.br/>. Acesso em 18 fev. 2018.

70 Vide Anexo II.
71 Portal da Transparência do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte.  Licitações,

Contratos e Convênios. Disponível em: <http://transparencia.mprn.mp.br/>. Acesso em: 18 jan.
2018.

http://transparencia.mprn.mp.br/
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tendo em vista que as respectivas atividades passaram a ser consideradas como de

natureza acessória, não essencial ao funcionamento da organização em referência.

Por tal  razão, quando da aposentadoria daqueles servidores que ainda estão em

atividade, haverá a total extinção dos referidos cargos.

4.2 ATIVIDADE FINALÍSTICA DO MPRN E AS FUNÇÕES INERENTES AO CARGO
DE TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A partir da verificação de que os cargos de agente de portaria, de motorista e

de auxiliar do Ministério Público tem natureza acessória, não essencial à existência

e ao funcionamento da organização, surge o questionamento em relação à natureza

do cargo de técnico, objeto do presente trabalho, uma vez que para o ingresso nesta

carreira não é exigido curso superior específico.

Como visto anteriormente, para a consecução dos objetivos traçados para a

organização  em  estudo  e,  principalmente,  para  o  desempenho  das  funções

estabelecidas pela Lei Maior,  ou seja,  suas atividades finalísticas, evidencia-se a

necessidade de plena estrutura material  e,  principalmente, de pessoal,  tendo em

vista as exigências que diuturnamente surgem para atendimento dos seus membros,

diretamente relacionadas aos propósitos institucionais.

Nesse sentido, vale pontuar que o Ministério Público do Rio Grande do Norte

(MPRN) aumentou sua produtividade pelo terceiro ano consecutivo. Em 2017, foram

realizadas 30.607 atuações extrajudiciais e judiciais. Esse número representa um

crescimento  de 7% em relação a  2016.  Os dados foram coletados a  partir  dos

relatórios  de  atividades  dos  Procuradores  e  Promotores  de  Justiça,  que  foram

compilados  pela  Corregedoria-Geral  do  MPRN  (CGMP)  no  Relatório  Anual  de

Atuação dos Membros – 201772. 

O atendimento ao público foi  o item com maior crescimento, segundo as

informações da CGMP. Por meio dos mais diversos canais de comunicação com a

população, o Ministério Público do RN atendeu quase 30% de pessoas a mais que

no período anterior,  totalizando 38.908 atendimentos,  valendo dizer  que a  maior

72 Relatório  Anual  da  Corregedoria-Geral  de  Justiça  do  Rio  Grande  do  Norte.  Disponível em:
<https://srvapp04.mp.rn.gov.br:8443/sitesOrgaosMP/pagina_publica_noticia_especifica.seam?
idMenuAtual=1540&idUnidadeAtual=65&fromIntranet=true&idNoticiaAtual=203739>  Acesso  em:
20 fev. 2018.
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parcela destes é realizada por servidores da instituição, na maioria os técnicos em

exercício nas secretarias das Promotorias de Justiça.

Diante  dessa  realidade,  seria  possível  pensar  a  existência  e  o

funcionamento regular do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte sem

que para tanto houvesse o auxílio dos referidos servidores da instituição?

O MPRN possui estrutura administrativa organizacional densa e ramificada,

sendo constituído por  setores administrativos cujos serviços são voltados para o

público interno, como são exemplos a Diretoria de Gestão de Pessoas (DGEP), o

Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF), dentre outros73, enquanto

que, noutra ponta, há os serviços voltados à sociedade, público externo do MPRN,

prestados  pelos  membros  e  servidores,  em  grande  parte  técnicos,  estes

responsáveis por viabilizar o funcionamento dos principais órgãos de execução da

instituição, quais sejam as Promotorias de Justiça.

A Lei Complementar Estadual nº 425, de 08 de junho de 2010, que “Dispõe

sobre o Plano de Carreira,  Cargos e Remuneração dos Servidores  Efetivos dos

Serviços Auxiliares de Apoio Administrativo do Ministério Público do Rio Grande do

Norte  e  dá  outras  providências”,  estabelece,  logo  em  seu  art.  1º  as  seguintes

diretrizes institucionais74:

I – qualidade e produtividade dos serviços públicos prestados pelo Ministério
Público;
II – valorização do servidor;
III – qualificação profissional;
IV – progressão funcional, baseada na avaliação de desempenho funcional;
V – remuneração compatível com a natureza da função, a complexidade do 
cargo e a qualificação do ocupante.

A norma em referência traz conceitos aplicáveis aos servidores, tratando do

ingresso na carreira, da remuneração, avanço funcional, capacitação. Quanto a esta,

traz  capítulo  específico  relativo  à  qualificação  profissional,  afirmando  ser  ela

baseada na valorização do servidor por meio de programas de aperfeiçoamento e

especialização  para  o  bom  desempenho  das  respectivas  atribuições,  sendo

condicionante  para  o  avanço  funcional,  além  de  ter  por  objetivo  uma  maior

integração do pessoal  que compõe o quadro da organização,  gerando melhores

73 Vide Anexo I. Organograma do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Disponível
em:  <http://www.mprn.mp.br/portal/files/ARP/2017/ABRIL/ORGANOGRAMA_22_03_2017_-
_Legendas.png>. Acesso em: 20 fev. 2018.

74 Art. 1º da LCE nº 425/2010.
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resultados no cumprimento da missão institucional.

De acordo com a lei em referência, cargo público é a “unidade básica da

estrutura  organizacional  com  denominação  específica  de  atribuições,  deveres  e

responsabilidades cometidas a um servidor”75.

O cargo de técnico do Ministério Público Estadual está previsto no art. 6o,

inciso II da Lei Complementar nº 425/2010, tendo suas atribuições especificadas no

Anexo IV da norma, quais sejam:

[…]  realizar  atividades  de  nível  intermediário  na  área  administrativa  da
Procuradoria-Geral  de  Justiça;  atender  o  público  e  fornecer  o  suporte
administrativo  aos  setores  em  que  seja  lotado,  zelando  pela  adequada
instrução dos processos que estejam sob sua responsabilidade ou do setor
e  cumprindo  os  prazos  de  tramitação  interna;  auxiliar  o  exercício  das
funções dos membros do Ministério Público; manter os arquivos, registros,
controles e livros administrativos dos atos emanados do seu setor e adotar
as  providências  de  sua  esfera  de  competência;  auxiliar  na  redação,
digitação e  expedição de atos administrativos; cumprir diligências que lhe
sejam  determinadas  pela  chefia  imediata;  cumprir  as  decisões  do
Procurador-Geral de Justiça, Secretário-Geral e sua chefia imediata; realizar
outras  atribuições  compatíveis  com o  exercício  do  cargo que  lhe  sejam
determinadas pelo Procurador Geral de Justiça, Secretário-Geral e por sua
chefia imediata.

O  Ministério  Público  do  Estado  do  Rio  Grande,  conforme  tratado

anteriormente,  é  detentor  de uma vasta carta  de serviços  voltados à sociedade,

demandando,  por  tal  razão,  estrutura  adequada  para  a  devida  prestação  das

atividades  que  lhes  são  confiadas,  dentre  as  quais  as  afetas  à  defesa  do

consumidor,  educação,  infância  e  juventude,  meio  ambiente,  patrimônio  público,

saúde, pessoa com deficiência e idoso, além da sua atuação na área criminal.

Imaginar a atuação ministerial em todas as frentes de trabalho que lhe são

inerentes sem o auxílio imediato de servidores capacitados para tanto, imersos no

ethos da  instituição  e  comprometidos  com o  alcance  dos  objetivos  estratégicos

desta, mostra-se bastante temerário diante da relevância dos serviços que prestam.

4.3 É POSSÍVEL TERCEIRIZAR AS FUNÇÕES EXERCIDAS PELOS TÉCNICOS
DO MPRN?

O paradigma constitucional de atuação do Ministério Público inaugurou nova

perspectiva para a instituição, qual seja o seu papel de agente transformador da

75  Art. 3o, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 425/2010.
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realidade  social,  sendo  alçado  a  defensor  dos  direitos  mais  relevantes  para  a

sociedade,  devendo,  por  tal  razão,  adotar  postura  voltada  à  resolutividade  das

questões que lhes são confiadas.

Nesse  diapasão,  evidencia-se  a  necessidade  de  pensar  a  atuação  da

instituição  de  maneira  integrada  e  harmônica,  pautada  pela  identificação  e

observância dos processos de trabalho, de modo a otimizar o funcionamento dos

seus setores administrativos e, principalmente, o funcionamento dos seus órgãos de

execução, em especial as Promotorias de Justiça, diretamente relacionadas com o

principal cliente da instituição: o cidadão.

No  capítulo  2  do  presente  estudo,  a  terceirização  no  serviço  público  foi

amplamente abordada, sendo tratados o conjunto normativo e as condições para a

sua utilização pelo gestor público. Verificou-se que ela apenas é possível para as

atividades  que  não  tem  pertinência  com  o  objeto  (objetivo)  central  de  uma

organização,  somente  podendo  ser  confiadas  a  trabalhadores  terceirizados  as

atividades que não guardam relação de semelhança com aquelas desenvolvidas por

servidores  concursados,  ocupantes  de  cargos  que  compõe  a  estrutura

organizacional própria, conforme dispõe o art. 9º da Instrução Normativa nº 05/2017,

do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

Especificamente  no  que  toca  à  possibilidade  de  serem  delegadas  a

trabalhadores terceirizados as atividades inerentes ao cargo de técnico do MPRN,

mostra-se inafastável a sua análise sob o prisma dos princípios que regem todas as

instituições  públicas,  voltando-se,  principalmente,  à  essência  da  instituição,  sua

missão, valores e objetivos traçados quando da elaboração do seu planejamento

estratégico;  assim  como  à  natureza  das  atividades  que  compõem  o  campo  de

atuação dos referidos servidores, sem deixar de considerar o ethos institucional e o

perfil funcional daqueles.

Como visto anteriormente, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do

Norte  possui  estrutura  organizacional  bastante  densa,  contando  com  uma  área

administrativa bem dimensionada, voltada para o atendimento do público interno da

instituição  e  para  o  seu  funcionamento  orgânico,  assistida  por  servidores

concursados.

Soma-se à referida estrutura de atuação interna os órgãos de execução,
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Promotorias e Procuradorias de Justiça, os primeiros voltados à atuação judicial e

extrajudicial e os segundos atuantes apenas em processos judiciais, cujo trabalho é

direcionado ao cidadão, sendo esta a atividade finalística da organização, portanto.

As Procuradorias de Justiça atuam em processos que tramitam na segunda

instância da justiça estadual, no caso o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande

do Norte, razão pela qual não dispõem de servidores técnicos, mas, tão somente,

assessores  jurídicos,  cargos  de  provimento  em  comissão,  alguns  ocupados  por

técnicos ministeriais bacharéis em Direito.

Noutra  ponta,  as  Promotorias  de  Justiça  tem  atuação  junto  aos  órgãos

jurisdicionais de primeira instância, bem como em procedimentos extrajudiciais de

diferentes naturezas, o que, na prática, significa elevado número de feitos confiados

aos  Promotores  de  Justiça,  com  auxílio  direto  de  assessores  e  da  equipe  das

respectivas secretarias ministeriais.

A terceirização no setor público é disciplinada por um conjunto normativo

fundado, como não poderia deixar de ser, nos princípios elencados pela Constituição

Federal  de  1988  e,  especialmente,  pela  Instrução  Normativa  do  Ministério  do

Planejamento,  Desenvolvimento  e  Gestão,  a  atual  IN  nº  05/2017,  a  qual  faz

referência a outros diplomas legais, como será tratado a seguir.

Referida Instrução Normativa é posterior à edição da Lei nº 13.429/2017 e

aborda,  minuciosamente,  o  tema  referente  à  execução  indireta  de  serviços  no

âmbito da Administração Pública, tomando como paradigma originário o Decreto-Lei

nº 200/67, bem como os atos normativos sobre o tema que lhes são posteriores.

Segundo  a  norma  em referência,  múltiplos  são  os  fatores  que  o  gestor

público  deve  considerar  quando  da  análise  da  possibilidade  de  contratação  de

serviços sob regime de execução indireta, no caso a terceirização. 

Todavia,  a  análise  quanto  à  permissividade  e,  mais  ainda,  quanto  à

viabilidade (vantagem) da contratação em tela requer atenção e razoabilidade, tendo

em vista o imperativo de observância dos princípios norteadores da Administração

Pública, além da comprovação da existência e do fundamento das causas invocadas

como justificadoras de tal intento. 

Acrescente-se  que  o  art.  1º  da  IN  nº  05/2017-MPDG  é  criterioso  ao

estabelecer as disposições gerais sobre o tema, referentes à realização de tarefas
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executivas sob o regime de execução indireta, por meio da terceirização, devendo a

Administração Pública observar as fases de planejamento da contratação, seleção

do  fornecedor  e  gestão  dos  contratos,  tudo  isso  alinhado  ao  planejamento

estratégico da organização contratante.

A realidade do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, suscita

a análise de alguns pontos específicos quanto ao planejamento da contratação em

comento e, principalmente, em relação aos possíveis riscos aos quais a instituição

pode ser exposta, em especial no que diz respeito à terceirização das funções dos

seus servidores técnicos; cabendo ao administrador, detentor do poder de decisão,

sopesar todas as questões envolvidas.

Aspecto de extrema relevância diz respeito ao sigilo das informações com as

quais  membros  e  servidores  lidam em suas  rotinas  de  trabalho.  Caso  o  gestor

entenda pela execução indireta das funções dos técnicos do MPRN, seria preciso

pensar em mecanismos de controle e sanções contratuais severas, na tentativa de

blindar  tais  informações,  não  afastando,  contudo,  os  possíveis  prejuízos  que  o

vazamento  das  mesmas  pode  ocasionar  às  investigações  e  aos  demais

procedimentos em curso na instituição.

Também merece  atenção  a  questão  relativa  aos  critérios  de  escolha  da

empresa a ser contratada (fornecedora). Pela Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93), em

se tratando da contratação de serviços técnicos especializados, como são os dos

técnicos do MPRN, ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, o que não

se  aplica  à  situação  em  estudo,  os  contratos  deverão  ser  celebrados,

preferencialmente, mediante a realização de concurso, com estipulação prévia de

prêmio ou remuneração (art. 13, § 1º).

Para  os  casos  de  contratação  de  empresa(s)  para  execução  indireta  de

serviços,  ou  seja,  terceirização,  o  critério  frequentemente  utilizado  é  o  “menor

preço”,  pois  na maioria  das vezes tais  avenças dizem respeito  a atividades não

relacionadas  ao  objeto  central  da  organização,  sendo  comumente  aquelas

destinadas à limpeza, conservação, copeiragem, transporte dentre outras para as

quais não é exigida formação técnica específica.

Levando-se  em  conta  que  por  vezes  as  atividades  desenvolvidas  pelos

técnicos do MPRN já foram consideradas como acessórias ao funcionamento da
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instituição, indaga-se se o critério “menor preço”, como acima exposto, seria o ideal

para  a  escolha  do  fornecedor  no  caso  de  contratação  de  empresa  para  a

substituição daqueles servidores.

 Acredita-se que não,  tendo em vista a natureza das atividades por eles

desenvolvidas, voltadas, precipuamente, ao alcance das metas institucionais e, mais

que isso, voltadas ao atendimento das demandas apresentadas pela sociedade, de

modo  coletivo  ou  singular,  aos  órgãos  do  Ministério  Público  do  Estado  do  Rio

Grande do Norte.

Quando da análise da viabilidade e do planejamento da terceirização sob

estudo, muitos são os pontos a serem considerados, sendo necessário lançar luz

sobre a questão relativa à quantificação e à qualificação dos serviços prestados.

Como seriam quantificadas e qual seria o critério para a qualificação das

atividades  até  então  desenvolvidas  pelos  servidores  que  passariam  a  ser  de

responsabilidade dos terceirizados? 

A quem caberia realizar tal levantamento? 

Quais seriam os critérios para a seleção do fornecedor (quais exigências as

empresas precisariam atender  para serem consideradas hábeis a contratar)? Ou

seja,  qual  nível  de  habilidades  técnicas  seria  exigido  dos  trabalhadores

terceirizados? Como seria feita tal verificação? 

Como seria realizada a supervisão do trabalho prestado pelos terceirizados?

Quando  pensada  a  contratação  sob  análise,  esses  e  outros

questionamentos precisariam ser feitos como medida de cautela, tendo em vista a

relevância das atividades em questão para a instituição.

Em relação à contratação em debate, o art. 3o da Instrução Normativa em

referência  é  taxativo  ao  proibir  que  a  terceirização  seja  utilizada  como  mero

fornecimento de mão de obra, significando dizer que ela não pode ser adotada por

uma  organização  meramente  como  artifício  para  incremento  da  sua  força  de

trabalho, uma vez que “eventual deficiência do número de servidores associada ao

aumento  da  demanda  não  legitima  a  terceirização  de  atividades  finalísticas”

(JACOBI, 2017, p. 26). 

Como visto linhas atrás, a legislação em vigência nega, terminantemente, a

utilização do instituto em estudo para fins de incremento de mão de obra de uma
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organização,  somente  havendo  a  possibilidade  de  serem  terceirizados  serviços,

estes entendidos como verdadeiros “produtos” ou “tarefas” com são exemplos os

serviços de limpeza, segurança, manutenção predial. Nesse sentido não há como se

pensar na possibilidade de serem terceirizadas as atividades dos técnicos do MPRN.

Para a Administração Pública a contratação de serviços terceirizados deve

seguir  parâmetros  próprios,  baseados  em  atividades  específicas  e  com  modus

operandi específico,  também.  São  verdadeiras  tarefas  que  precisariam  ser

cumpridas em tempo e quantidade preestabelecidos contratualmente,  verificáveis

por  meio  de fiscalização a  ser  realizada conjuntamente  pelas  partes  envolvidas,

contratante e empresa contratada.

Cumpre  ressaltar,  também,  a  impossibilidade  do  valor  do  contrato  e  do

respectivo pagamento serem estimados considerando o quantitativo de mão de obra

ou de horas  trabalhadas em função da contratante,  critérios  estes  estabelecidos

usualmente na iniciativa privada quando da contratação de serviços terceirizados. 

De acordo com o Anexo V da IN no 05/2017, “a contratação de serviços

continuados  deverá  adotar  unidade  de  medida  que  permita  a  mensuração  dos

resultados  para  o  pagamento  da  contratada  e  que  elimine  a  possibilidade  de

remunerar as empresas com base na quantidade de horas de serviço ou por postos

de trabalho” (JACOBI,  2017,  p.  28),  sob pena de restar  evidente a utilização da

terceirização como artifício para a intermediação de mão de obra. 

Ressalte-se que pelo texto normativo somente é possível a realização de

pagamento  com  base  na  quantidade  de  horas  de  serviço  prestado  quando  for

inviável  a verificação dos resultados esperados do trabalho contratado, conforme

disciplinado no item 2.6 do referido Anexo:

[…] 2.6. Modelo de gestão do contrato e critérios de medição e pagamento:
a) Definir os atores que participarão da gestão do contrato; 
b) Definir os mecanismos de comunicação a serem estabelecidos entre o
órgão ou entidade e a prestadora de serviços; 
c)  Atentar  que,  no  caso  de  serviços  que  devam ser  implementados por
etapas  ou  no  caso  de  serviço  prestado  com  regime  de  mão  de  obra
exclusiva,  os  quais  necessitem  de  alocação  gradativa  de  pessoal,  os
pagamentos  à  contratada  devem  ser  realizados  em  conformidade  com
esses critérios; 
d) Definir a forma de aferição/medição do serviço para efeito de pagamento
com base no resultado, conforme as seguintes diretrizes, no que couber: 
d.1. estabelecer a unidade de medida adequada para o tipo de serviço a ser
contratado,  de  forma  que  permita  a  mensuração  dos  resultados  para  o
pagamento  da  contratada  e  elimine  a  possibilidade  de  remunerar  as
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empresas com base na quantidade de horas de serviço ou por postos de
trabalho, observando que:
d.1.1.  excepcionalmente  poderá  ser  adotado  critério  de  remuneração  da
contratada  por  quantidade  de  horas  de  serviço,  devendo  ser  definido  o
método de cálculo para quantidade, qualificação da mão de obra e tipos de
serviços sob demanda, bem como para manutenção preventiva, se for o
caso; 
d.1.2.  excepcionalmente  poderá  ser  adotado  critério  de  remuneração  da
contratada por postos de trabalho, devendo ser definido o método de cálculo
para quantidades e tipos de postos necessários à contratação; 
d.1.3. na adoção da unidade de medida por postos de trabalho ou horas de
serviço,  admite-se a flexibilização da execução da atividade ao longo do
horário  de  expediente,  vedando-se  a  realização  de  horas  extras  ou
pagamento de adicionais não previstos nem estimados originariamente no
ato convocatório.

Ao  tratar-se  da  substituição  de  servidores  efetivos  por  trabalhadores

terceirizados  surge  a  preocupação  em relação  à  qualidade  e  à  continuidade  do

serviço. 

Por  vezes  as  contratações  despendem  considerável  tempo  e  bastante

trabalho,  envolvendo  diferentes  setores  e  dependendo  de  atos  burocráticos  que

ensejam atrasos para a conclusão das avenças. Em situações como essa, como

garantir a continuidade do serviço? E em caso de mudança da empresa prestadora

dos serviços contratados, como garantir  que as atividades de rotina não sofrerão

solução de continuidade ou mesmo decréscimo da qualidade?

Além de obedecer às exigências quanto ao planejamento da contratação,

seleção de fornecedor e gestão dos contratos firmados, o art. 1º da IN nº 05/2017

ainda  impõe  outra  condição  à  contratação  em  comento:  estar  alinhada  com  o

Planejamento Estratégico do órgão ou entidade, quando houver (inciso III). 

Outro ponto a considerar quando da análise da possibilidade legal e, mais do

que isso, da viabilidade da terceirização das atividades dos técnicos do MPRN é

tratado pelo art. 5o,  caput e incisos I e II, da IN nº 05/2017 – MPDG, os quais são

expressos em vedar à Administração Pública e aos seus servidores a prática de atos

de  ingerência  na  gestão  da  empresa  contratada,  proibindo  o  direcionamento  de

contratação de pessoas determinadas, assim como o exercício de poder de mando

direto sobre os empregados desta, “exceto quando o objeto da contratação previr a

notificação direta para a execução das tarefas previamente descritas no contrato de

prestação de serviços para a função específica, tais como nos serviços de recepção,

apoio administrativo ou ao usuário” (inciso II).
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O mesmo art. 5º reforça a proibição em relação ao desvio de função por

vezes  existentes  nos  contratos  de  terceirização  (inciso  IV),  vedando,

expressamente, que os trabalhadores terceirizados exerçam atividades estranhas ao

objeto  do  contrato  firmado,  disposição  que  guarda  simetria  com  a  previsão  da

mesma normativa que desautoriza a terceirização para fins de fornecimento de mão

de obra (art. 3, caput).

A isso se soma a impossibilidade da existência de qualquer tipo de relação

de pessoalidade e subordinação direta entre  os trabalhadores terceirizados e os

gestores ou mesmo os servidores da organização pública contratante dos serviços,

não  sendo  permitido  o  exercício  do  poder  de  mando  sobre  os  empregados  da

contratada (art. 5º, inciso II). 

O  art.  7º  da  IN  nº  05/2017–MPDG  traz  a  previsão  de  outra  limitante  à

contratação  em referência  ao  dispor  que  “serão  objeto  de  execução  indireta  as

atividades  previstas  em Decreto  que  regulamenta  a  matéria”.  Neste  ponto  cabe

relembrar que o Decreto referido no texto normativo não é outro senão o Decreto-Lei

nº 200/67, com as alterações advindas do Decreto-Lei nº 2.271/97.

Conforme visto nos capítulos anteriores, o Decreto-Lei nº 200/67, em seu

art. 10, § 7º, foi o ato normativo que primeiro previu a possibilidade de execução

indireta,  mediante contrato,  das ditas “tarefas executivas”.  Ou seja,  em razão da

pretendida descentralização administrativa pensada àquela época foi oportunizada à

Administração  Pública  a  escolha  entre  permanecer  confiando  aos  servidores  de

carreira as tarefas acessórias (não essenciais) das diferentes organizações que a

formavam,  ou  delegar  aos  empregados  de  empresas  prestadoras  de  serviços  a

execução daquelas atividades.

Trinta anos depois, quando o Estado tinha como objetivo o enxugamento da

máquina pública com a consequente redução dos seus custos operacionais, dentre

eles o “gasto” com o pagamento do funcionalismo público, foi editado do Decreto-Lei

nº  2.271/97 o qual,  seguindo a  ideia inicial  de desoneração dos entes  públicos,

buscou complementar aquele pensamento de 1967, para prever, logo em seu art. 1º,

que “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”.
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Em  seu  parágrafo  primeiro,  referido  artigo  elenca  quais  seriam  tais

atividades,  estabelecendo  expressamente,  em  seu  parágrafo  segundo  que  as

aquelas  inerentes  às  categorias  funcionais  abrangidas  pelo  plano  de  cargos  do

órgão  ou  entidade  não  poderão  ser  objeto  de  execução  indireta,  ressalvando,

entretanto,  ser  possível  a  terceirização  de  tais  atividades,  caso  exista  expressa

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

parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal. 

Na perspectiva de ser encontrada a melhor solução para a Administração, o

mesmo Decreto-Lei no 2.271/97 já disciplinava os critérios a serem observados para

tanto,  dentre eles a exigência da justificativa da necessidade do serviço (art.  2º,

inciso  I),  devendo  ser  demonstrada  a  “relação  entre  a  demanda  prevista  e  a

quantidade de serviço a ser contratada” (art.  2º,  inciso II),  além da exigência de

prévio estudo dos “resultados a serem alcançados em termos de economicidade e

de  melhor  aproveitamento  dos  recursos  humanos,  materiais  ou  financeiros

disponíveis” (art. 2º, III).

Verifica-se,  neste  ponto,  que  todos  os  atos  normativos  em vigência  que

tratam do tema relacionado à terceirização de serviços na Administração Pública são

uníssonos  ao  tratarem  da  necessidade  de  planejamento  prévio  da  pretendida

contratação  com  o  estudo  da  sua  viabilidade,  não  somente  jurídica,  mas,

principalmente,  econômica  e  organizacional,  tendo  em  vista  o  objetivo  maior

buscado, qual seja a otimização e o aproveitamento pleno dos recursos humanos e

financeiros no âmbito da organização.

Voltando à análise da Instrução Normativa nº 05/2017 e da possibilidade da

mesma ser aplicada ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, em

especial  quanto  à  viabilidade  da  terceirização  das  atividades  dos  técnicos  da

organização, objeto do presente estudo, verifica-se que tal pretensão somente seria

possível em caso de extinção dos referidos cargos, nos moldes da Lei nº 9.632/98.

Segundo esta, à medida que ocorresse a vacância dos referidos cargos, seriam os

mesmos  extintos,  passando,  a  partir  daí,  a  existir  para  a  Administração  a

possibilidade de delegar  a  trabalhadores terceirizados o  exercício  das atividades

típicas dos cargos extintos.

Nesse cenário,  passariam a coexistir,  em um mesmo ambiente  laboral  e
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desempenhando as mesmas funções, servidores integrantes do quadro de pessoal

do MPRN e trabalhadores terceirizados, empregados de empresa contratada para a

prestação das atividades até então somente desempenhadas pelos servidores.

Todavia, a situação acima ilustrada, não se mostra possível, muito menos

viável, segundo as disposições da IN nº 05/2017-MPDG, de acordo com o que dita o

art. 9º, caput e incisos76.

O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte vem construindo e

implementando  bases  seguras  para  o  seu  crescimento  e  fortalecimento,

especialmente a partir de meados do ano de 2012, quando deu início ao primeiro

ciclo do seu planejamento estratégico.

Desde então, membros e servidores da instituição vem trilhando caminhos

eficazes  para  a  consecução  dos  objetivos  por  ambos  firmados,  mostrando-se

relevante a participação destes para a construção de um Ministério Público mais

participativo e resolutivo, razão pela qual se mostra inapropriada a substituição dos

servidores efetivos, engajados no ethos da instituição e continuamente capacitados

para o desempenho de suas funções.

Esse pensamento é confirmado pelas práticas adotadas pela atual equipe da

administração superior do MPRN que, em valorização do servidor, tem ressaltado a

importância da atuação deste para o MPRN77.

76 Art. 9º Não serão objeto de execução indireta na Administração Pública federal direta, autárquica
e fundacional:
I - atividades que envolvam a tomada de decisão ou posicionamento institucional nas áreas de
planejamento, coordenação, supervisão e controle;
II - as atividades consideradas estratégicas para o órgão ou entidade, cuja terceirização possa
colocar em risco o controle de processos e de conhecimentos e tecnologias;
III - as funções relacionadas ao poder de polícia, de regulação, de outorga de serviços públicos e
de aplicação de sanção; e
IV - as atividades inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou
entidade, salvo expressa disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo extinto, total
ou parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal.
Parágrafo único. As atividades auxiliares, instrumentais ou acessórias às funções e atividades
definidas  nos  incisos  do  caput  podem  ser  executadas  de  forma  indireta,  sendo  vedada  a
transferência de responsabilidade para realização de atos administrativos ou a tomada de decisão
para o contratado. 

77 Membros e servidores  participam de seminário  para  definição dos  objetivos  da atividade-fim.
Página eletrônica da Diretoria de Comunicação do Ministério Público do Estado do Rio Grande do
Norte.  Notícia  divulgada  em  23  de  fevereiro  de  2018.  Disponível  em:
<https://srvapp04.mp.rn.gov.br:8443/sitesOrgaosMP/pagina_publica_noticia_especifica.seam?
idMenuAtual=1540&idUnidadeAtual=65&fromIntranet=true&idNoticiaAtual=203749>.  Acesso  em:
26 fev. 2018.

PGJ  convoca  membros  e  servidores  para  curso  de  gerenciamento  estratégico. Página
eletrônica da Diretoria de Comunicação do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte.
Notícia  divulgada  em  04  de  abril  de  2018.  Disponível  em:
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Certo é que para a efetividade da atuação dos membros do MPRN mostra-

se imprescindível o auxílio dos técnicos do MPRN, uma vez que a estes cabe dar

suporte  ao  desempenho  das  atividades  inerentes  às  funções  dos  primeiros.

Exemplos disso são o atendimento ao público, o zelo pela correta instrumentalização

dos processos e observância das normas procedimentais, a elaboração e expedição

de documentos, além das demais atribuições previstas no item 1.1 do Anexo IV, da

Lei Complementar Estadual nº 425/2010.

Uma vez estabelecidos os contornos da atuação dos servidores técnicos do

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, resta analisar, a partir dos

princípios administrativos constitucionais, dos ditames normativos sobre a matéria e

com base no pensamento filosófico acerca dos diferentes tipos de conhecimento

humano,  se  as  mesmas  podem  ser  confiadas  a  terceiros,  sem  vínculo  com  a

instituição.

Mas não somente isso. É preciso que a análise quanto à contratação em

comento siga para além dos textos legais, buscando na natureza das rotinas diárias

dos  técnicos  do  MPRN  o  substrato  apto  a  demonstrar  a  especificidade,

especialidade  e,  principalmente,  a  essencialidade  das  mesmas  para  instituição,

sendo certo que para o desenvolvimento destas cabe aos respectivos executores o

domínio de peculiar conhecimento, este adquirido pelas experiências vivenciadas e

pela constante capacitação da qual participam.

Pelas suas atividades diárias os servidores do MPRN buscam a consecução

de resultados positivos para a instituição, seguindo um conjunto próprio de normas e

protocolos, de modo a atingir os objetivos estratégicos desta, todos voltados às suas

atividades finalísticas.

Aqui, vale ressaltar a natureza do trabalho prestado pelo servidor técnico do

Ministério Público, fruto de conhecimento específico e especializado, sedimentado

ao longo do exercício das funções do cargo, próprio tão somente para a realidade do

MPRN, impossível de ser classificado como comum, nos termos do art. 14 da norma

em referência78, o que poderia vir a justificar sua terceirização. 

<https://srvapp02.mp.rn.gov.br:8443/sitesOrgaosMP/pagina_publica_noticia_especifica.seam?
idMenuAtual=1540&idUnidadeAtual=65&fromIntranet=true&idNoticiaAtual=203821>.  Acesso  em:
04 abr. 2018.

78 Art.  14. Os  serviços  considerados  comuns  são  aqueles  cujos  padrões  de  desempenho  e
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo ato convocatório, por meio de especificações
usuais do mercado.

https://srvapp02.mp.rn.gov.br:8443/sitesOrgaosMP/pagina_publica_noticia_especifica.seam?idMenuAtual=1540&idUnidadeAtual=65&fromIntranet=true&idNoticiaAtual=203821
https://srvapp02.mp.rn.gov.br:8443/sitesOrgaosMP/pagina_publica_noticia_especifica.seam?idMenuAtual=1540&idUnidadeAtual=65&fromIntranet=true&idNoticiaAtual=203821
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Neste  ponto,  busca-se  na  Filosofia  o  argumento  estruturante  do

posicionamento  aqui  defendido,  uma  vez  que  nela  encontra-se  efetiva  e  densa

colaboração para a construção do pensamento científico. 

Assim afirma-se uma vez que a ciência vale-se do conhecimento filosófico

como pressuposto e alicerce para o seu desenvolvimento (VASCONCELOS, 2006,

p.71), sendo este verdadeiro e imprescindível fundamento apto a conferir robustez e

certeza  às  conclusões  firmadas  pelas  pesquisas  realizadas,  havendo  até  quem

entenda  não  mais  existir  distinção  entre  a  filosofia  e  o  conhecimento  científico

(XAVIER, 2008, p. 57).

O conhecimento humano há tempos é objeto de estudo pela Filosofia, tendo

sido abordado por diferentes ângulos, sendo os mais significativos o racionalismo e

o empirismo, eixos aparentemente opostos que, no caso presente, complementam-

se reciprocamente.

A reflexão sobre o conhecimento envolve a discussão acerca do binômio

sujeito-objeto: suas relações, o papel de cada um para a sua construção. Assim, o

ato de conhecer longe de ser algo corriqueiro e de simples entendimento, requer

criteriosa  avaliação  quanto  à  abrangência  e  densidade  do  que  se  sabe  sobre

determinado objeto.

Tradicionalmente, ao tratar do conhecimento, os estudiosos iniciam a sua

abordagem pela definição do ato humano de conhecer, indicando visões distintas

adotadas  por  diferentes  correntes  filosóficas,  dentre  elas  o  racionalismo,  o

empirismo, o intelectualismo, o apriorismo e o posicionamento crítico.

O racionalismo tem no pensamento, ou seja, na razão e no raciocínio,  a

principal fonte do conhecimento humano. Nas lições de Joannes Hessen (2000, p.

36):

Segundo o racionalismo, um conhecimento só merece realmente esse nome
se for necessário e tiver validade universal. Se minha razão julga que deve
ser assim, que não pode ser de outro modo e que, por isso, deve ser assim
sempre e em toda parte, então (e só então), segundo o modo de ver do
racionalismo, estamos lidando com um conhecimento autêntico. 

Para os racionalistas, cujo maior expoente foi o filósofo grego Platão (428

Parágrafo  único.  Independentemente  de  sua  complexidade,  os  serviços  podem  ser
enquadrados na condição de serviços comuns, desde que atendam aos requisitos dispostos no
caput deste artigo.
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a.C.-347 a.C), um pensamento, em regra, somente poderia ser considerado válido

(verdadeiro,  autêntico)  se  e  somente  se  decorrente  do uso da  lógica  e  se  tiver

validade universal, ou seja, se não admitir prova em contrário.

Contudo,  a  própria  corrente  racionalista  reconhece  que  a  depender  da

origem e da  natureza  do  objeto  estudado  não  há  como garantir  ser  absoluto  o

conhecimento sobre ele. Afirma que em muitos casos somente pela experimentação,

ou seja, pela experiência, é possível verificar a validade de certos pensamentos.

O  racionalismo  é  utilizado  com  densidade  para  a  conceituação  das

características essenciais dos objetos estudados (essência), uma vez que esta não

comporta pensamento que a conteste. Por exemplo: o homem é um ser dotado de

sentidos  e  de  razão.  Essas  são  algumas  das  características  essenciais  do  ser

humano sendo, portanto, irrefutáveis. O que é essencial é inafastável da natureza do

ser.

Noutra  ponta,  há  pensamentos  para  os  quais  o  próprio  racionalismo

reconhece  que,  para  serem  considerados  válidos,  demandam  prova,  ou  seja,

confirmação, não sendo, por tal razão, passíveis de aceitação universal sem, antes,

a certeza do que afirmam. 

Em casos tais o pensamento racionalista indica a experiência como caminho

necessário  à confirmação do pensamento.  A afirmação de que em razão de ser

dotado  de  sentimentos  todo  homem  sente  compaixão,  é  um  exemplo  de

pensamento que depende de comprovação para ser considerado válido, verificável

somente pela experiência, esta apta a conhecer todas as variáveis do fenômeno

(objeto) estudado. 

Verifica-se,  portanto,  que  para  o  racionalismo  somente  os  pensamentos

advindos da razão são lógicos e universais.  Tais  pensamentos são aqueles  que

independem de maiores digressões para serem considerados válidos, sendo frutos

apenas da constatação objetiva do sujeito quando em contato com a realidade que

se lhe apresenta. 

O  maior  expoente  do  pensamento  lógico  é  encontrado  no  estudo  da

matemática e das ciências que lhes são afins.  Naquela,  assim como nessas,  “o

pensamento impera com completa independência da experiência, na medida em que

segue  apenas  suas  próprias  leis”  (HESEN,  2000,  p.  37),  sem  reflexões  ou
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questionamentos.

É  mérito  do  racionalismo  ter  visto  e  sublinhado  insistentemente  a

importância dos fatores racionais para o conhecimento humano. No entanto, ele é

unilateral  e  limitado  ao  fazer  do  pensamento  a  única  ou  a  verdadeira  fonte  do

conhecimento. 

Em sentido oposto manifesta-se o pensamento empirista, o qual enuncia que

a principal fonte do conhecimento humano válido é a experiência.  Afirma, que “o

espírito humano está vazio de conteúdos, é uma tábula rasa, uma folha em branco

sobre a qual a experiência irá escrever” (HESSEN, 2000, p. 40).

Ao contrário  do  pensamento racionalista  no qual  os  principais  expoentes

advinham das ciências exatas, o empirismo tem como defensores representantes

das ciências naturais, uma vez que nestas a experiência tem papel decisivo. Utiliza-

se da observação cuidadosa dos fatos para a reflexão sobre o conhecimento válido.

Importante destacar que existem dois tipos de experiência:  a interna e a

externa. Aquela consiste na autopercepção (o homem consigo mesmo);  esta,  na

percepção sensível. No empirismo, para o alcance do conhecimento considerado

válido, utiliza-se, primordialmente, da experiência sensível, tendo em vista que esta

decorre da relação e percepção do homem com a realidade que lhe é apresentada

(mundo exterior).

Tem-se  em Aristóteles  (384  a.  C.  –  322  a.  C.)  o  principal  expoente  do

pensamento empirista. O filósofo grego distingue em seus estudos sete formas ou

graus  de  conhecimento:  sensação,  percepção,  imaginação,  memória,  linguagem,

raciocínio e intuição. 

Como  empirista,  para  ele  o  conhecimento  é  um  processo,  formado  e

robustecido  pelo  acúmulo  das  informações captadas pelos  sentidos,  assimiladas

pela percepção, projetadas para o futuro pela imaginação, guardadas pela memória,

formalizadas pela linguagem e utilizadas pelo seu detentor por meio do raciocínio e

pela intuição.

Para o filósofo não há ruptura entre o conhecimento sensível e o intelectual,

mas, sim, uma continuidade entre eles, sendo o homem capaz de compreender e

apreender a realidade das coisas por meio dos diferentes tipos de conhecimento,

aplicados de maneira harmônica e eclética.
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Nesse  processo,  a  linguagem  é  utilizada  como  forma  de  registrar  as

memórias  e  de  expressar  as  sensações,  percepções,  imaginação  e  raciocínio.

Quando  alcançado o  último  patamar  do conhecimento,  que  em momento  algum

exclui os demais, torna-se possível fazer uso da intuição (capacidade de prospectar

o  conhecimento  adquirido  para  situações  hipotéticas)  e,  em  decorrência  do

conhecimento que se detém, poder agir para pronta solução de situações concretas

apresentadas ao detentor do conhecimento.

Segundo  Aristóteles,  um  sujeito  somente  dominará  determinado

conhecimento quando experimentados todos os estágios para a construção do seu

saber,  não  sendo  possível  a  sua  obtenção  imediata,  breve,  objetiva  e  não

vivenciada. Para o filósofo, somente é apropriado afirmar-se conhecer algo quando

já tendo contato com aquele algo (objeto) ou mesmo quando vivenciado o algo que

se diz conhecer (fato, situação). 

Para  os  empiristas,  só  quem  conhece  é  quem  vive  as  experiências  do

mundo sensível e, a partir delas, constrói percepções, estas derivadas de um juízo

de valor quando, então, adquirirá o conhecimento (entendimento) das situações e

dos fatos que lhes são apresentados, sendo capaz de descrevê-los, seja em suas

particularidades  estruturais  (acidentais),  seja  em  seus  aspectos  funcionais

(essenciais). 

E  não  somente  isso.  Ao  dominar  o  conhecimento  sobre  algo,  a  pessoa

estará apta a prever a probabilidade de sua ocorrência futura, com base nas suas

experiências  passadas  (GARCIA,1988,  p.67),  aptidão  que  a  distingue  dentre  os

membros do seu grupo.

De acordo com o filósofo em referência, é a partir da memória que se forma

a experiência, sendo esta a responsável pelo real conhecimento humano. 

Já o intelectualismo busca harmonizar a então dicotomia existente entre o

racionalismo e o empirismo, entendendo-se que uma corrente não exclui a outra, ao

contrário, complementam-se. 

Como  visto,  para  o  racionalismo  todo  o  conhecimento  advém  do

pensamento,  do  raciocínio.  Já  para  a  corrente  empirista,  não  há  conhecimento

senão por meio da experiência. Na visão dos intelectualistas, em comunhão com o

pensamento racional, não há como negar a necessidade da utilização de conceitos
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universais para a construção do conhecimento. 

Todavia,  para  esta  corrente,  tais  conceitos  não  são  suficientes  para  a

construção do verdadeiro conhecimento,  sendo este erigido da interpretação das

experiências  vivenciadas  pelo  homem,  a  partir  daqueles  conceitos  universais  já

conhecidos (racionalismo).

Noutra  ponta,  o  apriorismo  também  aponta  a  harmonização  dos

pensamentos racionalista e empirista como o caminho ideal para a construção do

pensamento  humano,  diferenciando-se  do  intelectualismo  por  entender  que  há

conceitos que independem da experiência, percebidos a partir do mundo sensível,

sem maiores desdobramentos para que sejam assimilados e aplicados. 

O  posicionamento  crítico  mostra-se  como  síntese  harmoniosa  das

mencionadas correntes filosóficas sobre o conhecimento uma vez que este somente

pode  ser  formado  e,  por  que  não  dizer,  amadurecido,  a  partir  da  combinação

daquelas diferentes visões.

 O conhecimento tem uma origem, muitas vezes, se não todas, advinda de

conceitos pré-estabelecidos. A partir do contato com tais conceitos, aplicando-os ou

questionando-os perante situações sensíveis (concretas) que são apresentadas ao

longo da vida da pessoa, são experimentadas certas vivências e são construídos

valores, memórias, novos conceitos, novos entendimentos. Desse conjunto é erigido

o conhecimento.

No que toca à análise da questão trazida para estudo no presente trabalho,

qual seja a terceirização das atividades desenvolvidas pelos servidores técnicos do

MPRN,  indo  para  além  das  aparências  e  meras  conjecturas,  adotando-se  um

posicionamento  crítico  acerca  do tema trazido  à  discussão,  demonstra-se  a  sua

impossibilidade e inviabilidade.

Sendo certo que o verdadeiro conhecimento é construído gradativamente ao

longo da trajetória  de vida dos sujeitos,  a partir  dos conceitos por  eles trazidos,

somados às experiências vivenciadas; pode-se afirmar que somente aos servidores

técnicos  do  MPRN,  uma  vez  reconhecido  como  específico  o  conhecimento

necessário ao desempenho das funções inerentes aos cargos que ocupam, podem

ser confiadas as atividades essenciais ao funcionamento da instituição, haja vista a

relevância das mesmas, considerando-se a relação de interdependência existente
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entre estas e aquelas desenvolvidas pelos seus membros.

Em  razão  da  especificidade  do  conhecimento  próprio  dos  servidores

técnicos  do  MPRN não  há  como fazer  constar  em instrumento  convocatório  de

licitação  padrões  de  desempenho  e  qualidade  passíveis  de  ser  objetivamente

definidos, por especificações usuais de mercado, uma vez que as atividades em

comento, como visto, não são comuns às organizações públicas e privadas.

Conforme  visto  linhas  atrás,  as  atividades  dos  servidores  técnicos  do

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte guardam forte relação com

aquelas desenvolvidas pelos Promotores e Procuradores de Justiça, tendo em vista

que atuam diretamente na consecução dos fins buscados pela instituição como um

todo, auxiliando na defesa da ordem jurídica e dos interesses mais relevantes da

sociedade.  São  atividades  incomuns,  não  podendo  ser  comparadas  ou

parametrizadas com outras diversas, exercidas no âmbito da iniciativa privada.

Além disso, por ser estratégico e essencial à existência da instituição, não é

aconselhável a extinção do cargo de técnico no Ministério Público, a exemplo do

ocorrido com os cargos de auxiliar, motorista e agente de portaria da organização,

como meio de possibilitar a execução indireta das atividades que lhes são inerentes,

nos termos do art. 9º, incisos II e IV da IN nº 05/2017-MPDG, uma vez que estas

visam atender, continuamente e por meio de rotinas especializadas, à necessidade

da sociedade;  de  modo que interrupção da prestação de tais  atividades poderia

comprometer a própria prestação de serviço pelo Ministério Público, levando ao risco

de descumprimento da sua missão institucional.

Temerário seria confiar a terceiros, empregados de empresas prestadoras de

serviço que não detém conhecimento específico que os habilita ao serviço público e

que não guardam relação de fidelidade com o ethos público, atividades sensíveis à

instituição, gerando forte risco de comprometimento das rotinas e ritmo de trabalho.

Mais que isso, correr-se-ia o sério risco de vazamento de informações sigilosas,

contidas em processos judiciais, muitas vezes também relevantes às investigações e

demais procedimentos extrajudiciais em curso nas Promotorias de Justiça, gerando

prejuízo incalculável à instituição e aos seus objetivos centrais.

O conhecimento construído ao longo dos anos de exercício  das funções

públicas pelos servidores técnicos da organização estudada, com o desenvolvimento
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de  novas  habilidades  e  competências  decorrentes  do  conhecimento  aplicado,

reforçam o sentimento de pertencimento e o comprometimento que os mesmos têm

para o alcance dos objetivos estratégicos traçados, buscando, pelas suas atitudes e

experiências,  o  atingimento  da  pretendida  qualidade  total  para  a  satisfação  do

cliente, em contínua melhoria dos serviços prestados à sociedade.

Cumpre ressaltar que pensamento diverso vai de encontro ao princípio da

legalidade, pois não há previsão normativa autorizando a delegação em comento,

tendo em vista que nem mesmo a Lei nº 13.429/2017, que deu início à disciplina do

instituto da terceirização, a autoriza para as atividades finalísticas das organizações,

como são as atividades dos técnicos do MPRN em auxílio direto e indispensável aos

membros da instituição.

O risco ao qual  o  Ministério  Público do Estado do Rio Grande do Norte

estaria  exposto  vai  além  da  continuidade  da  prestação  direta  de  serviços  à

sociedade,  tendo  em  vista  que  é  comum  haver  substituição  das  empresas

prestadoras  de  serviços  motivos  diversos,  no  mais  das  vezes  por  questões

relacionadas à inobservância das normas trabalhistas. 

Refuta-se  a  terceirização  em  comento  tendo  em  vista  a  supremacia  do

interesse  público,  que  prega  a  prestação  de  serviços  à  população  com

comprometimento e responsabilidade, ética e eficiência,  o quê não haveria como

garantir  sendo  tais  serviços  prestados  por  trabalhadores  terceirizados,  não

capacitados pelos respectivos empregadores especificamente para a execução de

atividades qualificadas, de natureza singular, como são aquelas desenvolvidas pelos

técnicos do MPRN.

Não se  está  a  negar,  veementemente,  os  bons  intentos  buscados  pelos

gestores da instituição quando da adoção da terceirização como um mecanismo de

gestão, sendo certo que o objetivo maior não é outro senão o benefício da própria

instituição.

Contudo, é preciso lembrar que a essência do Ministério Público do Estado

do  Rio  Grande  do  Norte  são  as  pessoas  que  dele  fazem  parte,  membros,

estagiários, terceirizados e servidores, comissionados e concursados, estes últimos

de elevado número.
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Ao tratar sobre as ações praticadas pelo homem, ser racional e, portanto,

dotado de sentimentos, Aristóteles,  logo ao início de seu livro Ética a Nicômano

(Livro 1), afirma que “toda arte e toda investigação, assim como toda ação e toda

escolha, têm em mira um bem qualquer; e por isso foi dito, com muito acerto, que o

bem é aquilo a que todas as coisas tendem”. 

No trato do tema em análise, não se olvide que a decisão (escolha e ação)

do MPRN em terceirizar  parcela  das  atividades  que  nele  são permanentemente

desenvolvidas, não relacionadas às finalidades precípuas da sua existência, ou seja,

consideradas acessórias ao seu regular funcionamento, buscou otimizar os recursos

disponíveis para tanto e,  principalmente,  garantir  a qualidade das atividades dos

servidores integrantes do seu quadro permanente de pessoal, tendo em vista ser

essa  a  real  razão  da  terceirização  (bem  procurado),  qual  seja,  a  focalização

(valorização) das atividades das organizações.

Aos servidores técnicos do Ministério Público do Estado do Rio Grande do

Norte  foi  confiado  o  exercício  de  funções  inerentes  e  essenciais  ao  bom

desempenho da missão abarcada pelo MPRN, funções estas necessárias à busca

diária  pelo  atingimento  dos  seus  objetivos  estratégicos  e,  acima  de  tudo,  ao

atendimento eficiente das demandas que a sociedade como um todo lhe confia.

Uma vez que o fim (objetivo) buscado pelo Ministério Público do Estado do

Rio Grande do Norte coincide com as ações (atividades) desenvolvidas pelos seus

integrantes,  membros  e  servidores,  certo  é  também pensar  que,  na  busca  pela

efetividade e pela concretização dos objetivos almejados pela instituição, ambos tem

igual  importância,  uma  vez  que  estes  prestam  auxílio  direto,  essencial  e

qualificado79, ao  trabalho  realizado  por  aqueles,  percebendo-se,  claramente,  a

relação de interdependência existente entre os mesmos.

Como, então, cogitar-se a possibilidade de confiar a pessoas estranhas aos

quadros da instituição as funções desempenhadas pelos seus servidores técnicos?

Como  pensar  nas  Promotorias  de  Justiça,  por  exemplo,  sem  a  presença  de

servidores efetivos, capacitados, eficientes e revestidos do ethos institucional próprio

ao  funcionamento  de  tais  órgãos  de  execução  e  ao  atendimento,  pelo  auxílio

instrumental permanente de tais servidores, aos membros da instituição?

79 Vide Anexo III.
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Para além disso,  como pensar  o  funcionamento  regular  dos setores  que

compõem  a  própria  administração  do  MPRN,  considerados  orgânicos,  sem  a

colaboração  de  servidores  experientes,  ricos  de  memória  institucional,  aptos  ao

pronto e inegável auxílio à administração superior, como são exemplos a Diretoria de

Gestão de Pessoas, a Corregedoria-Geral,  a Diretoria de Orçamento, Finanças e

Contabilidade, a Diretoria de Gestão Estratégica? Seria viável, aconselhável e útil ao

Ministério  Público  delegar  a  pessoas  estranhas  aos  sues  quadros  funções  tão

sensíveis  quanto  estas,  que  envolvem não  somente  os  interesses  institucionais,

mas, e em grande maioria, muitos outros interesses relevantes para a sociedade

como um todo? 

Pelo pensamento aristotélico alhures exposto, acredita-se que não. Assim

afirma-se por conta da essência da instituição, já tratada, que não é outra senão as

pessoas  que  dela  fazem  parte  e  que  compartilham  do  mesmo  objetivo:  o

crescimento e o fortalecimento do Ministério Público do Estado do Rio Grande do

Norte.

O que é essencial a algo é inalterável, ao contrário do que lhe é acidental

(acessório), atributo passível de mutabilidade a depender das circunstâncias e das

necessidades verificadas. Tal pensamento construído a partir de reflexões filosóficas

adequa-se,  perfeitamente,  a  tudo  o  que  foi  dito  em  relação  à  terceirização  de

serviços: o que é essencial não é passível de terceirização, ao contrário do que é

considerado acessório, conforme amplamente visto.

Uma vez que não é  possível  o  incremento do quantitativo de servidores

técnicos, assim como a substituição dos mesmos, por trabalhadores terceirizados, o

que poderia ensejar decréscimo de despesas com mão de obra, desejável diante da

realidade de adequação orçamentária decorrente da diminuição do valor do repasse

financeiro recebido a título de duodécimo80; em havendo na instituição a comprovada

necessidade de reforço da força de trabalho, há o viés de utilização do permissivo

trazido pelo art. 8º da Instrução Normativa em referência, o qual assim prevê:

Art. 8º Poderá ser admitida a contratação de serviço de apoio administrativo,

80 STF suspende repasse integral de duodécimos ao MP do RN: Ministra do STF diz que repasse
comprometeria as finanças. MPE receberia o repasse integral dos duodécimos. Portal de Notícias
G1. Natal, Rio Grande do Norte, 27 dez. 2016. Disponível em: <http://g1.globo.com/rn/rio-grande-
do-norte/noticia/2016/12/stf-suspende-repasse-integral-de-duodecimos-ao-mp-do-rn.html>.
Acesso em: 15 mar. 2018.
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considerando o disposto no inciso IV do art. 9º desta Instrução Normativa,
com a descrição no contrato de prestação de serviços para cada função
específica  das  tarefas  principais  e  essenciais  a  serem  executadas,
admitindo-se  pela  Administração,  em  relação  à  pessoa  encarregada  da
função, a notificação direta para a execução das tarefas. 

Assim, à equipe de gestores da instituição é dada a possibilidade de pensar

em como tornar possível e viável a contratação de trabalhadores terceirizados para

atuarem  na  prestação  de  apoio  às  atividades  administrativas  do  MPRN,  estas

entendidas como as desempenhadas pelos seus servidores técnicos, estabelecendo

quais dentre tais seriam confiadas aos empregados das empresas contratadas para

tal serviço.

Em  sendo  adotado  tal  permissivo,  cumpre  à  administração  superior  a

observância dos dispositivos da Instrução Normativa nº 05/2017-MPDG que dizem

respeito  ao  estudo  da  necessidade,  planejamento  e  gestão  da  contratação  em

questão,  em  especial  dos  riscos  que  ela  envolve,  devendo-se  levar  em

consideração,  também,  os  demais  dispositivos  da  norma  em  referência  para

adequação da prática administrativa à teoria legal.

Em havendo a intenção da contratação desses profissionais para apoio aos

servidores  técnicos  da  organização,  pela  natureza  das  atividades  a  serem

desenvolvidas,  possivelmente  haveria  a  necessidade  de  dedicação  exclusiva  de

referida  mão  de  obra.  Para  situações  como  a  que  se  apresenta,  a  Instrução

Normativa nº 05/2017-MPDG prevê tratamento específico, nos moldes dos arts. 17,

18 e 1981.

81 Art. 17. Os serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra são aqueles em que o
modelo de execução contratual exija, dentre outros requisitos, que:
I - os empregados da contratada fiquem à disposição nas dependências da contratante para a
prestação dos serviços;
II  -  a  contratada  não  compartilhe  os  recursos  humanos  e  materiais  disponíveis  de  uma
contratação para execução simultânea de outros contratos; e
III  -  a  contratada  possibilite  a  fiscalização  pela  contratante  quanto  à  distribuição,  controle  e
supervisão dos recursos humanos alocados aos seus contratos.
Parágrafo único. Os serviços de que trata o caput poderão ser prestados fora das dependências
do órgão ou entidade,  desde  que não seja  nas  dependências  da contratada  e  presentes  os
requisitos dos incisos II e III.
Art. 18. Para as contratações de que trata o art. 17, o procedimento sobre Gerenciamento de
Riscos,  conforme  especificado  nos  arts.  25  e  26,  obrigatoriamente  contemplará  o  risco  de
descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da contratada.
§  1º  Para  o  tratamento  dos  riscos  previstos  no  caput,  poderão  ser  adotados  os  seguintes
controles internos:
I - Conta-Depósito Vinculada ― bloqueada para movimentação, conforme disposto em Caderno
de  Logística,  elaborado  pela  Secretaria  de  Gestão  do  Ministério  do  Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão; ou
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Verifica-se  que  a  contratação  de  qualquer  serviço,  conforme visto  linhas

atrás, demanda o cumprimento de diferentes etapas que a antecedem, merecendo

especial  destaque  aquela  referente  ao  gerenciamento  dos  riscos  aos  quais  a

organização contratante pode vir a se expor, conforme disposto na Seção III da IN nº

05/2017-MPDG, especificamente os arts. 25 e 2682.

Assim, para que seja exitosa qualquer contratação de execução indireta de

serviços  nos  moldes  da  Instrução  Normativa  nº  05/2017-MPDG,  o  ente  público

interessado deve estruturar-se para tanto, inclusive capacitando servidores dos seus

quadros  para  a  realização  do  planejamento  (levantamento  das  necessidades),

elaboração dos estudos preliminares  e  termos de referência,  gerenciamento  dos

II - Pagamento pelo Fato Gerador, conforme disposto em Caderno de Logística, elaborado pela
Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
§2º A adoção de um dos critérios previstos nos incisos I e II do parágrafo anterior deverá ser
justificada com base na avaliação da relação custo-benefício.
§ 3º Só será admitida a adoção do Pagamento pelo Fato Gerador após a publicação do Caderno
de Logística a que faz referência o inciso II do § 1º deste artigo.
§ 4º Os procedimentos de que tratam os incisos do § 1º deste artigo estão disciplinados no item 1
do 
Art.  19. As contratações de serviços de que tratam esta Instrução Normativa serão realizadas
observando-se as seguintes fases:
I - Planejamento da Contratação;
II - Seleção do Fornecedor; e
III - Gestão do Contrato.
Parágrafo único. O nível de detalhamento de informações necessárias para instruir cada fase da
contratação deverá considerar a análise de risco do objeto contratado. 

82 Art. 25. O Gerenciamento de Riscos é um processo que consiste nas seguintes atividades:
I - identificação dos principais riscos que possam comprometer a efetividade do Planejamento da
Contratação, da Seleção do Fornecedor e da Gestão Contratual ou que impeçam o alcance dos
resultados que atendam às necessidades da contratação;
II - avaliação dos riscos identificados, consistindo da mensuração da probabilidade de ocorrência
e do impacto de cada risco;
III - tratamento dos riscos considerados inaceitáveis por meio da definição das ações para reduzir
a probabilidade de ocorrência dos eventos ou suas consequências;
IV  -  para  os  riscos  que  persistirem inaceitáveis  após  o  tratamento,  definição  das  ações  de
contingência para o caso de os eventos correspondentes aos riscos se concretizarem; e
V  -  definição  dos  responsáveis  pelas  ações  de  tratamento  dos  riscos  e  das  ações  de
contingência.
Parágrafo  único.  A  responsabilidade  pelo  Gerenciamento  de  Riscos  compete  à  equipe  de
Planejamento  da  Contratação  devendo  abranger  as  fases  do  procedimento  da  contratação
previstas no art. 19.
Art. 26. O Gerenciamento de Riscos materializa-se no documento Mapa de Riscos.
§ 1º O Mapa de Riscos deve ser atualizado e juntado aos autos do processo de contratação, pelo
menos:
I - ao final da elaboração dos Estudos Preliminares;
II - ao final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico;
III - após a fase de Seleção do Fornecedor; e
IV - após eventos relevantes, durante a gestão do contrato pelos servidores responsáveis pela
fiscalização.
§ 2º Para elaboração do Mapa de Riscos poderá ser observado o modelo constante do Anexo IV.
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riscos  que  a  contratação  envolve  (probabilidade  e  impactos),  seleção  do(s)

fornecedor(es), assim como para a gestão e fiscalização dos contratos, em especial

no  que  diz  respeito  ao  cumprimento  das  normas  trabalhistas,  tendo  em vista  o

impacto que a inobservância destas pode causar à organização.

Ressalte-se,  por  derradeiro,  que  o  êxito  da  contratação  em análise  não

depende unicamente  da avaliação de sua viabilidade por  parte  dos gestores  da

instituição. Depende, antes de tudo, da participação colaborativa de todos os que

estarão  envolvidos  nas  novas  rotinas  institucionais  geradas  a  partir  do

compartilhamento da estrutura física, dos processos de trabalho, do conhecimento e

das experiências daqueles que, enquanto membros ou servidores, são responsáveis

pela construção, crescimento e fortalecimento da instituição.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A motivação para o estudo apresentado no presente trabalho surgiu a partir

da realidade vivenciada há tempos no Ministério Público do Estado do Rio Grande

do Norte, instituição que faz uso de mão de obra terceirizada para os serviços de

vigilância armada, copeiras e garçons, limpeza, transporte, manutenção predial e de

aparelhos de ar-condicionado, jardinagem, almoxarife, recepcionista e mensageiros

internos, muitas dessas atividades antes desenvolvidas por servidores concursados,

ocupantes dos cargos de auxiliar ministerial, recepcionista e motorista, extintos pelas

Leis nos 297/05 e 413/10.

Diante da inovação normativa trazida pela Lei nº 13.429/17, a qual alterou

alguns dos dispositivos da Lei nº 6.019/74, o tema proposto, já amplamente discutido

por juristas e por muitos estudiosos no que toca às consequências da terceirização

desenfreada,  uma  vez  que  até  então  inexistia  regulamentação  legal  específica,

ganhou ainda mais relevo na discussão acadêmica e doutrinária das mais diversas

áreas de conhecimento, em especial entre os operadores do Direito, tendo em vista

o questionamento latente acerca da possibilidade das atividades principais de uma

organização,  seja  pública,  seja  privada,  serem  confiadas  a  trabalhadores

terceirizados.

Por se tratar de uma organização pública que vela pela fiel  aplicação do

ordenamento jurídico, é essencial que no Ministério Público do Rio Grande do Norte

todas as questões que a terceirização envolve sejam harmonizadas, de modo que a

prevalência do interesse público não comprometa a observância dos direitos e das

garantias constitucionalmente assegurados aos trabalhadores, quer tenham vínculo

direto com a Administração ou que a ela prestem serviços em razão da terceirização,

apenas.

Nesta senda, objetivando contribuir com a instituição, buscando esclarecer

e, quem sabe, findar algumas dúvidas ainda existentes sobre a temática estudada,

considerando as disposições trazidas pela nova lei, surgiu o questionamento quanto

à possibilidade de confiar a terceiros, empregados de uma empresa contratada pelo

MPRN, as atividades rotineiramente realizadas pelos servidores ocupantes do cargo

de técnico da instituição, uma vez que em relação a esta não havia entendimento
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firmado quanto à sua natureza,  se relacionada ao grupo das atividades-meio há

tempos  terceirizadas,  ou  se  integrante  do  núcleo  estratégico  de  existência  e

funcionamento do Ministério Público estadual.

A partir do questionamento surgido, o estudo foi desenvolvido, buscando-se

em doutrina, trabalhos acadêmicos e outras fontes de pesquisa informações hábeis

a embasar o pensamento final que aqui é demonstrado, tomando como alicerces da

construção  que  ora  se  apresenta,  os  princípios  norteadores  da  Administração

Pública  e,  em  especial,  os  princípios  fundamentais  do  ordenamento  jurídico

brasileiro,  com  destaque  para  aqueles  diretamente  aplicáveis  às  relações  de

trabalho: seu valor social, igualdade e dignidade do ser humano.

Transpondo as discussões calorosas sobre as vantagens e desvantagens da

terceirização  de  serviços  e  suas  consequências  para  os  envolvidos,  a  partir  da

análise e interpretação do arcabouço normativo, de decisões judiciais sobre o tema,

e com embasamento nos trabalhos científicos e doutrina pesquisados, o instituto foi

abordado de modo a apontar que a dicotomia outrora utilizada como instrumento de

aferição da legalidade da terceirização (“atividade-meio” X “atividade-fim”) passou a

ser  inapta  para  solucionar  muitas  das  situações  perante  as  quais  os

administradores,  privados  e  públicos,  deparam-se  quando  da  análise  acerca  da

contratação de empresa para execução indireta das atividades de uma organização.

No século XIX, a partir  da Encíclica  Rerum Novarum (1981), o direito de

trabalhar, e trabalhar dignamente, passou a ser considerado pela doutrina social da

Igreja  Católica,  ganhando  relevo,  efetivamente,  a  partir  do  término  da  Segunda

Guerra Mundial, com a criação da Organização Internacional do Trabalho (1944),

quando  foi  declarado  (Declaração  da  Filadélfia)  que  o  progresso  social  e  o

crescimento  econômico  tem  relação  direta  com  a  observância  dos  princípios  e

direitos fundamentais do trabalho.

No ano seguinte, a Carta das Nações Unidas, objetivando a paz no mundo,

reafirmou a importância de serem assegurados os direitos fundamentais do homem,

dentre eles a dignidade e o valor social do trabalho, este garantidor de melhores

condições de vida.

Seguindo a linha de pensamento firmada no plano internacional, em 1988 a

Constituição Federal  do Brasil  passou a disciplinar,  enfaticamente,  o  respeito  de
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todos aos direitos por ela enunciados como fundamentais e irrenunciáveis, dentre os

quais os direitos  sociais,  assegurados aos trabalhadores em geral,  considerados

valores metajurídicos, dada a relevância que tem no meio social,  uma vez que a

atividade  laborativa  é  condição  imprescindível  para  a  convivência  harmoniosa,

solidária e fraterna entre os componentes da ordem ou sistema social.

Ao consagrar os valores sociais do trabalho como um dos fundamentos da

República Federativa do Brasil, o constituinte mostra a sua disposição em defender

não só o meio, como também a própria figura do trabalhador – e dos seus direitos.

Tomando  por  base  o  pensamento  do  constituinte  originário,  não  pode  o

legislador  ordinário  inovar  na  ordem jurídica  de modo a  ir  de  encontro  ao  texto

constitucional, tendo em vista a supremacia da Constituição Federal, sob pena da

norma ser declarada inconstitucional.

Ademais, o valor social do trabalho é uma dos fundamentos da República

Federativa do Brasil, razão pela qual se evidencia a necessidade de analisar as leis

trabalhistas, em especial a Lei nº 13.429/2017, quanto à adequação das mesmas ao

regramento  normativo  e  principiológico  próprios  das relações  laborais,  pautadas,

sempre, na proteção integral do trabalhador, dos seus direitos e de sua dignidade.

No que toca à terceirização de serviços, ressaltou-se que ela distingue-se da

intermediação de mão de obra prevista para os casos de trabalho temporário (Lei nº

6.019/74),  guardando  cada  um  dos  institutos  distinções  que  bem  os  delineiam.

Contudo,  as  regras  para  uma  e  outra  comumente  não  são  respeitadas,

descaracterizando os institutos,  restando por  fragilizar  as relações e minimizar  o

valor do trabalho, uma vez que muitos dos direitos laborais conquistados ao longo

dos anos são frontalmente inobservados.

Como  visto,  a  terceirização  de  serviços  teve  início  durante  a  Segunda

Guerra  Mundial,  quando  as  indústrias  bélicas  dos  Estados  Unidos  da  América,

buscando “livrar” empregados seus de funções não afetas, diretamente, à finalidade

precípua daquelas, qual seja a fabricação de armamento, delegaram a empregados

de outras empresas o desempenho de tais funções, buscando com isso serviços

especializados e mais qualificados, real essência da criação do instituto.

Na realidade, o instituto estudado está presente na vida da sociedade desde

a  mais  remota  data,  quando o  homem,  ao  perceber  o  tanto  de  atribuições que
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paulatinamente foram agregadas à sua rotina e verificando que não seria capaz de

todas realizar, passou a confiar a outras pessoas alguns dos seus afazeres. Hoje, a

terceirização de serviços está em todos os lugares e lares do mundo. Terceirizam-se

a organização de casa, os cuidados com os filhos, a alimentação, a lavagem das

roupas da família… 

Conforme visto, a primeira norma a tratar da terceirização de serviços foi o

Decreto-Lei nº 200/67, contemporâneo ao período no qual o Estado alertou para a

necessidade de desincumbir-se de muitas das atribuições por ele invocadas quando

em  vigor  o  chamado  “Estado  de  bem-estar  social”,  no  qual  houve  o

hiperdimensionamento  estatal  ensejador  de  elevados  custos  de  manutenção  da

máquina administrativa, chegando ao ponto de comprometer o seu funcionamento.

O art. 10, § 7º da referida norma possibilitou à Administração Pública confiar

a  terceiros  suas  atividades  consideradas  acessórias,  meramente  executivas,

convencionalmente chamadas “atividades-meio”, não havendo previsão legal quanto

ao período pelo qual a delegação poderia ocorrer, tampouco maiores especificidades

quanto  à matéria.  Buscava-se focar  a  força  de determinada organização para  o

objetivo principal em razão do qual foi criada, mas, principalmente, tinha-se o intuito

maior de reduzir a máquina administrativa (custos), razão esta por muitos apontada

como a causa do desvirtuamento do instituto, pensado originalmente para aumentar

a qualidade dos produtos/serviços destinados à coletividade. 

Limitando a análise do tema ao que diz respeito ao poder público, a partir do

referido Decreto-Lei outras muitas normas foram editadas, como são exemplos o

Decreto-Lei nº 2.300/86, a Lei nº 8.666/93, o Decreto nº 2.271/97 e Lei nº 9.632/98,

além das Instruções Normativas expedidas pelos órgãos do governo federal, todas

no sentido de ser regulamentado o instituto em comento, possibilitando sua ampla

adoção, sem, contudo,  esgotarem a temática, razão pela qual  a mesma passou,

também, a ser  parametrizada por  meio  de decisões dos tribunais trabalhistas,  a

exemplo da Súmula nº 331, do Tribunal Superior do Trabalho, esta válida para a

iniciativa privada e para a Administração Pública.

Todo o empasse envolvendo a terceirização de serviços gira em torno da

definição  de  quais  deles  são  atividades  meramente  executivas  e  quais  estão

relacionadas diretamente  às  finalidades da organização,  somente  admitindo-se a
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execução indireta, ou seja, prestação dos serviços por trabalhadores terceirizados,

para  as  primeiras,  conforme  entendimento  jurisprudencial  firmado,  sob  pena  da

prática ser considerada ilegal.

Diante da ausência de regulamentação própria aplicável às organizações do

setor privado, este passou a adotar o conjunto normativo próprio dos entes públicos

para nelas implementar  a  terceirização de serviços,  descaracterizando o instituto

pela aplicação desmensurada e equivocada da prática em comento.

Após muitas discussões nos âmbitos doutrinário e jurisprudencial  e como

fruto do Projeto de Lei nº 4.302/98, em 31 de março de 2017 foi sancionada a Lei nº

13.429/17 a qual, acrescentando à redação original da Lei nº 6.019/74, os artigos

 4º-A,  4º-B,  5º-A,  5º-B,  19-A,  19-B  e  19-C,  passando,  assim  a  prever,

expressamente, a possibilidade de parte das atividades das organizações ser objeto

de contrato de prestação de serviços  terceirizados,  “determinados e  específicos”

(art. 4º-A), não detalhando, porém, quais seriam referidos serviços.

A partir de então, ao contrário do que se esperava da lei  em comento, a

discussão  acerca  dos  limites  da  terceirização  ganhou  repercussão  ainda  maior,

chegando-se a cogitar que a mesma seria aplicável tanto às organizações privadas

quanto às públicas, irrestritamente.

Além disso, por não enunciar o alcance de suas disposições, ou seja, quais

seriam  os  chamados  serviços  “determinados  e  específicos”,  houve  quem

entendesse  a  redação  do  art.  4º-A  como  sendo  verdadeira  autorização  para

terceirização de qualquer atividade da empresa, não importando se “meio” ou “fim”,

havendo  a  única  exigência  dela  ser  delimitada,  expressamente,  no  instrumento

contratual a ser firmado entre as partes contratante e contratada.

No que diz respeito à terceirização no setor público, mostra-se insuficiente à

legalidade da contratação somente a observância da natureza da atividade, se “fim”

ou se “meio”, devendo-se, sim e sempre, levar em consideração o regime jurídico-

administrativo inerente ao agir estatal, bem como a essencialidade da atividade que

se pretende terceirizar.

Somam-se a  isso  os  princípios  fundamentais  e  sociais  enumerados  pela

Constituição  Federal  de  1988,  além  daqueles  por  ela  previstos,  voltados  ao

desempenho das atividades próprias da Administração Pública, como são expoentes
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os princípios da moralidade, legalidade, impessoalidade, eficiência, transparência e,

em especial, o princípio da realização de concurso para ingresso no serviço público.

Como assinalado ao longo do estudo realizado, como todo instituto jurídico,

a  terceirização  precisa  ser  tratada  com  cautela,  pois  há  gestores  públicos  que

atraídos pela praticidade e desoneração que ela enseja,  optam pela sua adoção

muitas vezes de desarmonia com o ordenamento jurídico vigente.

Ressalte-se que a terceirização sem a observância dos preceitos legais traz

consequências socialmente nefastas, como a precarização das relações de trabalho,

redução do valor dos salários pagos aos terceirizados, além da fragmentação das

relações trabalhistas, com o claro propósito de reduzir o custo da mão de obra.

Com a edição da Lei nº 13.429/17 passou-se a questionar se, em sendo

autorizativa em relação à terceirização irrestrita, ou seja, se aplicável às atividades

executivas  e  finalísticas,  seria  possível  confiar  a  empregados  de  empresas

terceirizadas  o  desempenho  das  funções  estratégicas  das  organizações,  tanto

privadas, quanto públicas.

A  análise  dos  critérios  destinados  à  verificação  da  adequação  das

terceirizações no  âmbito  público  demonstra  que  é  preciso  ir  além da  tradicional

classificação  que  polariza  as  atividades  em  “executivas  ou  acessórias”  e

“finalísticas”. É preciso, sim, diante de uma situação concreta, analisar se a atividade

que se pretende terceirizar reveste-se dos indicativos de licitude, os quais, como

visto, devem ser considerados em conjunto, para que a decisão do gestor seja a

mais  acertada  e  vantajosa,  não  somente  pelo  aspecto  econômico,  para  a

Administração Pública.

Assim, no que toca às atividades internas e permanentes do Estado, verifica-

se a impossibilidade das mesmas serem confiadas a terceiros, uma vez que não

podem ser expostas à inconstância da terceirização de serviços onde, como visto,

inexiste  a pessoalidade do prestador,  o  que equivale a  dizer  que este  pode ser

substituído por reiteradas vezes ao longo de todo o contrato, inviabilizando o bom e

regular  desenvolvimento do serviço  público,  em total  infringência ao princípio  da

eficiência. Acrescente-se, ainda, a incerteza quanto à qualificação da mão de obra

contratada para o desempenho da atividade, tendo em vista que o critério para a

contratação do serviço é, em larga escala, o do menor preço.
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Exemplos  de  atividades  internas,  permanentes  e  típicas  do  Estado  são

aquelas desenvolvidas por servidores concursados, titulares de cargos de carreira,

com qualificação específica para o desempenho das funções afetas a tais cargos

para as quais é vedada a terceirização.

Na tentativa de findar a onda de especulações acerca da suposta ampliação

das possibilidades de terceirização no setor público, aquelas decorrentes da edição

da Lei nº 13.429/17, houve a necessidade de se proceder com alguns ajustes em

relação  à  contratação  de  serviços  para  a  realização  das  chamadas  tarefas

executivas. Tal mister coube à Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017, do

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, a qual, em substituição à IN

nº 02/2008, “dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de

serviços sob o regime de execução indireta  no âmbito  da Administração Pública

federal direta, autárquica e fundacional”.

Ao estudar as disposições da mencionada Instrução Normativa com olhar

voltado à realidade vivenciada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do

Norte, verifica-se que a organização tem, de fato,  atendido ao que determina tal

normativa.

Noutra ponta, analisando-se a norma em referência com a perspectiva da

terceirização das atividades dos servidores técnicos do MPRN, sob o argumento

destas constituírem o grupo das atividades executivas da organização (atividades-

meio),  verifica-se não ser possível  a contratação, nos termos do art.  9o,  caput e

incisos, da IN nº 05/2017-MPDG, os quais enunciam ser vedada a execução indireta

de atividades consideradas estratégicas para o ente público, estas entendidas como

as  que  detém  controle  de  processos  e  tecnologias  ou  que  digam  respeito  às

categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos e salários, “salvo expressa

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

parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal”.

Na atualidade, o Parquet do Rio Grande do Norte vive a realidade de contar

em  seus  quadros  com  servidores  ocupantes  dos  extintos  cargos  de  agente  de

portaria, auxiliar e motorista do MPRN (Leis Complementares Estaduais nos 297/05 e

413/10), estes convivendo com trabalhadores terceirizados que exercem as mesmas

funções por eles desempenhadas, tendo em vista que a extinção total daquele cargo
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somente  ocorrerá  em  havendo  vacância  e  quando  da  aposentadoria  dos  seus

ocupantes.

Tal  foi  possível  tendo  em  vista  que  para  tais  atividades  delegadas  à

execução indireta, não são exigidas especificidades e formação próprias, vinculadas

àquelas  essenciais  ao  funcionamento  e  alcance  dos  objetivos  da  organização

estudada.

Seguindo o que determinam os art. 5º, 7o, 8o e 9o, inciso IV e parágrafo único

da Instrução Normativa nº 05/2017 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento

e Gestão, de 26 de maio de 2017, evidencia-se que em relação aos cargos cujos

ocupantes são técnicos do MPRN, não há como proceder da mesma forma. 

Pelo que enunciam a missão e a visão do Ministério Público do Estado do

Rio Grande do Norte, conclui-se que, para a consecução dos objetivos traçados para

a  organização  em  estudo  e,  principalmente,  para  o  desempenho  das  funções

estabelecidas pela Lei Maior,  ou seja,  suas atividades finalísticas, evidencia-se a

necessidade de plena estrutura material  e,  principalmente, de pessoal,  tendo em

vista as exigências que diuturnamente surgem para atendimento dos seus membros,

diretamente relacionadas aos propósitos institucionais.

A isso se acresça o que enuncia a Lei Complementar Estadual nº 425/10 a

qual confere destaque à figura do servidor técnico do MPRN, apontando a relevância

de sua valorização e qualificação profissionais (art.  1º), definindo seus deveres e

responsabilidades decorrentes do cargo ocupado e elencando, em seu art. 6º, inciso

II, as respectivas atribuições, sendo expresso ao ditar que ao servidor técnico cabe

“auxiliar  o  exercício  das  funções  dos  membros  do  Ministério  Público”,  além  de

“realizar outras atribuições compatíveis com o exercício do cargo”.

Imaginar a atuação ministerial em todas as frentes de trabalho que lhe são

inerentes sem o auxílio imediato de servidores capacitados para tanto, imersos no

ethos da  instituição  e  comprometidos  com o  alcance  dos  objetivos  estratégicos

desta, mostra-se bastante temerário diante da relevância dos serviços que prestam.

Ademais, conforme demonstrado ao logo do estudo, a terceirização somente

é autorizada para as atividades que não tem pertinência com o objeto (objetivo)

central  de  uma  organização,  apenas  podendo  ser  confiadas  a  trabalhadores

terceirizados as atividades que não guardam relação de semelhança com aquelas
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desenvolvidas  por  servidores  concursados,  ocupantes  de  cargos  que  compõe  a

estrutura organizacional da entidade.

Para  a  efetividade  da  atuação  dos  membros  da  instituição  mostra-se

imprescindível  o  auxílio  dos técnicos do MPRN, uma vez que a estes  cabe dar

suporte  ao  desempenho  das  atividades  inerentes  às  funções  dos  primeiros.

Exemplos disso são o atendimento ao público, o zelo pela correta instrumentalização

dos processos e observância das normas procedimentais, a elaboração e expedição

de documentos, além das demais atribuições previstas no item 1.1 do Anexo IV, da

Lei Complementar Estadual nº 425/2010.

Pois  bem,  uma  vez  que  as  atividades  desenvolvidas  pelos  técnicos  do

MPRN,  servidores  concursados  ocupantes  de  cargos  que  compõe  a  estrutura

organizacional  da  entidade,  são  permanentes,  especializadas,  estratégicas  e

guardam pertinência  com o  objeto  (objetivo)  central  da  organização  de  modo  a

garantir o seu funcionamento, crescimento e fortalecimento, não há como cogitar a

possibilidade das mesmas serem confiadas a trabalhadores terceirizados, tomando

por base a normativa relativa ao tema, em especial o Decreto nº 200/67 e a IN nº

05/17.

Pensar a atuação ministerial  sem que para tanto haja o auxílio direto de

referidos servidores seria colocar em risco o funcionamento do Ministério Público do

Estado  do  Rio  Grande  do  Norte,  uma  vez  que  não  se  trata  de  mera  força  de

trabalho, como muitas vezes o são os trabalhadores terceirizados, empregados de

empresas vencedoras de licitações na modalidade “menor preço”. Não. Tratam-se

de servidores detentores do ethos organizacional do MPRN, preparados (em maioria

detentores de curso superior)  e capacitados pela própria organização (cursos do

CEAF)  para o desempenho de funções específicas,  diversas das ordinariamente

exercidas no setor privado.

Além da questão humana e funcional que tema denota, demonstrou-se a

dificuldade de ser pensada e viabilizada a contratação de empresa especializada,

para prestação de serviço específico, segundo o que dispõe a parte final do item 1.1,

do Anexo IV,  da  LCE nº  425/10,  tendo em vista  a  natureza  das  atividades que

constituiriam o objeto contratual. 

No que toca à especialização da atividade a ser contratada, ao longo do
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trabalho  foi  ressaltada  a  importância  do  conhecimento  do  qual  os  técnicos  da

instituição  estudada  são  detentores,  fazendo  o  paralelo  daquele  com  os

ensinamentos que a Filosofia traz.

Foram  pontuadas  as  correntes  filosóficas  que  estudaram  a  Teoria  do

Conhecimento, com especial  ênfase para o pensamento empirista, cujo destaque

maior  encontramos  em  Aristóteles,  para  quem  o  conhecimento  é  um  processo,

formado e robustecido pelo acúmulo das informações captadas pelos sentidos, a

partir  das  experiências  sensíveis  vivenciadas,  assimiladas  pela  percepção,

projetadas para o futuro pela imaginação, guardadas pela memória, formalizadas

pela linguagem e utilizadas pelo seu detentor por meio do raciocínio e pela intuição.

Demonstrou-se  que  é  preciso  que  a  análise  quanto  à  contratação  em

comento siga para além dos textos legais, buscando na natureza das rotinas diárias

dos técnicos do MPRN o substrato apto a demonstrar a essencialidade das mesmas

para  instituição,  sendo  certo  que  para  o  desenvolvimento  destas  cabe  aos

respectivos executores o domínio de peculiar conhecimento, este adquirido pelas

experiências vivenciadas e pela constante capacitação à qual se submetem.

O conhecimento tem sua origem em conceitos pré-estabelecidos. A partir do

contato  com  tais  conceitos,  aplicando-os  ou  questionando-os  perante  situações

sensíveis  (concretas)  que  são  apresentadas  ao  longo  da  vida  da  pessoa,  são

experimentadas diferentes vivências e são construídos valores,  memórias,  novos

conceitos, novos entendimentos. Desse conjunto é erigido o conhecimento.

Assim,  segundo  essa  corrente  filosófica,  somente  é  possível  afirmar-se

conhecer algo quando já tendo contato com aquele algo (objeto) ou mesmo quando

vivenciado o algo que se diz conhecer (fato, situação). 

Conforme visto ao longo do capítulo final do presente estudo, o verdadeiro

conhecimento  é  construído  gradativamente  ao  longo  da  trajetória  de  vida  dos

sujeitos, a partir dos conceitos por eles trazidos, somados às experiências por eles

vivenciadas. 

Com isso, pode-se afirmar que somente aos servidores técnicos do MPRN,

uma vez reconhecido como específico o conhecimento necessário ao desempenho

das funções inerentes aos cargos que ocupam, construído ao longo dos anos de

exercício das funções públicas, podem ser confiadas as atividades essenciais ao
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funcionamento da instituição, haja vista a relevância das mesmas, considerando-se

a relação de interdependência existente entre estas e aquelas desenvolvidas pelos

membros da instituição.

Destaque-se,  com  ênfase,  que  referidos  servidores  buscam  sempre  o

desenvolvimento  de  novas  habilidades  e  competências  decorrentes  do

conhecimento  aplicado,  reforçando  o  sentimento  de  pertencimento  e  o

comprometimento que têm para o alcance dos objetivos estratégicos traçados para e

pela instituição, buscando, por meio de suas atitudes e experiências, o atingimento

da pretendida qualidade total para a satisfação do cliente, em contínua melhoria dos

serviços prestados à sociedade.

No que toca à análise da questão trazida ao estudo no presente trabalho,

indo  para  além  das  aparências  e  meras  conjecturas,  adotando-se  um

posicionamento  crítico  acerca  do  tema,  restou,  portanto,  demonstrada  a

impossibilidade e a inviabilidade da terceirização das atividades inerentes ao cargo

de técnico do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte.

Conforme dito alhures, não se está a negar os bons intentos buscados pelos

gestores da instituição quando da adoção da terceirização como um mecanismo de

gestão, sendo certo que o objetivo maior não é outro senão o benefício da própria

instituição.

Contudo, é preciso lembrar que a essência do Ministério Público do Estado

do  Rio  Grande  do  Norte  são  as  pessoas  que  dele  fazem  parte,  membros,

estagiários, terceirizados e servidores, comissionados e concursados.

Considerando que a terceirização de serviços é uma realidade presente no

setor público há bastante tempo, não há como afastar ou mesmo impedir  a sua

incidência. 

Sendo evidente a inviabilidade da contratação de serviços terceirizados para

o desempenho das atividades próprias dos servidores técnicos do MPRN, poderia a

instituição, como bem prevê a redação do art. 8º da IN nº 05/17-MPDG, adotar a

terceirização de serviços para a contratação de apoio administrativo às atividades

principais e essenciais da entidade, com a descrição minuciosa, em contrato, de

cada função a ser desempenhada, não podendo haver semelhança com aquelas

desenvolvidas pelos servidores de carreira. 
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Assim,  em havendo  interesse  e  necessidade  de  incremento  de  força  de

trabalho,  pode o Ministério  Público do Estado do Rio Grande do Norte contratar

empresa  que  disponibilize  para  a  organização  trabalhadores  aptos  a  prestarem

auxílio aos seus servidores técnicos, contribuindo para a performance institucional,

com a otimização dos fluxos e rotinas de trabalho, favorecendo, por consequência, o

alcance dos seus objetivos estratégicos.

Para  tanto,  cumpre  aos  órgãos  de  administração  da  organização,  em

especial  ao Procurador-Geral de Justiça, com o auxílio dos respectivos gestores,

bem  estruturar  os  setores  que  terão  a  incumbência  de  planejar  (fazer  o

levantamento  das  necessidades),  mapear  os  processos de trabalho,  elaborar  os

estudos preliminares e termos de referência, gerenciar os riscos que a contratação

envolve (probabilidade e impactos), selecionar o(s) fornecedor(es), assim como para

a gerir e fiscalizar os contratos, em especial no que diz respeito ao cumprimento das

normas trabalhistas,  tendo em vista  o impacto que a inobservância destas pode

causar à organização.

Diante da perspectiva do crescente avanço do quantitativo de contratações

dessa natureza, cabe aos gestores públicos adotar todas as medidas pertinentes à

avença  nos  moldes  traçados  pela  legislação  de  regência,  atualmente  a  Lei  no

8.666/1993, Lei nº 13.429/2017 e a Instrução Normativa nº 05/2017, do Ministério do

Planejamento,  Desenvolvimento  e  Gestão  para,  assim,  evitar  a  ocorrência  de

dissabores, como a responsabilização decorrente da existência de desvio de função

ou, mesmo, pela falta de fiscalização do cumprimento das disposições contratuais,

assim como das normas trabalhistas pelas empresas contratadas.

Vale frisar, com especial destaque, que aos servidores técnicos do Ministério

Público  do Estado do  Rio  Grande do  Norte  foi  confiado  o  exercício  de  funções

inerentes e essenciais ao bom desempenho da missão abarcada pela instituição,

funções  estas  necessárias  à  busca  diária  do  atingimento  dos  seus  objetivos

estratégicos  e,  acima  de  tudo,  ao  atendimento  eficiente  das  demandas  que  a

sociedade como um todo lhe confia.

Uma vez que o fim (objetivo) buscado pelo Ministério Público do Estado do

Rio Grande do Norte coincide com as ações (atividades) desenvolvidas pelos seus

integrantes,  membros  e  servidores,  certo  é  também pensar  que,  na  busca  pela
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efetividade e pela concretização dos objetivos almejados pela instituição, ambos tem

igual importância, uma vez que estes prestam auxílio direto, essencial e qualificado

àqueles.

Sendo certo que o tema estudado demanda a análise das muitas vertentes

que  envolve,  propõe-se  à  organização  a  constituição  de  comissão,  formada  por

servidores  de  carreira  com  familiaridade  com  o  assunto,  voltada  ao  estudo

específico das contratações destinadas ao incremento de mão de obra terceirizada.

Tal medida mostra-se de extrema importância na busca pela adequação da

realidade  da  instituição  aos  termos  da  Instrução  Normativa  nº  05/2017-MPDG,

estabelecendo bases sólidas para a gestão e fiscalização dos contratos já em curso,

assim  como  daqueles  futuramente  firmados,  reduzindo  custos,  e  aumentando  o

benefício  dos  mesmos  para  organização,  fundamento  e  razão  principal  da

terceirização.
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ANEXO I
Organograma do Ministério Público do Rio Grande do Norte
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