
                                                                                                                  
 rar  

Gabinete Conselheira Waltânia Alvarenga 

PROCESSO Nº TC/010081/2017  

 

1 

_________________________________________________________________ 
Consulta – Associação dos Municípios do Médio Parnaíba.  

Estado do Piauí 

Tribunal de Contas 

PROCESSO:   TC/Nº 010081/2017  
TIPO DE PROCESSO:  CONSULTA 
INTERESSADO:  ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO PARNAÍBA - 

AMPAR 
PROCURADOR:   JOSÉ ARAÚJO PINHEIRO JÚNIOR 
RELATOR(A):  CONSª WALTÂNIA MARIA NOGUEIRA DE SOUSA L. 

ALVARENGA 

 
 
1. RELATÓRIO 
 

Versam os autos sobre consulta formulada ao Tribunal de Contas pelo Sr. 

Luiz Gonzaga de Carvalho Júnior, na qualidade de Presidente da Associação dos 

Municípios da Micro Região do Médio Parnaíba, solicitando posicionamento desta 

Corte de Contas acerca da possibilidade de terceirização da atividade-fim nos 

municípios piauienses em face da Lei nº 13.429/17.  

De modo específico, o consulente indaga a esta Corte de Contas se pode 

o município terceirizar dentre outras atividades, as de guarda municipal, de médico e 

de professor. 

Inicialmente, foi procedida à realização do juízo de admissibilidade pela 

relatoria conforme dispõe o art. 328 do Regimento Interno, na qual se verificou o 

preenchimento dos requisitos previstos no art. 201, concluindo-se pela legitimidade 

da autoridade consulente, pertinência temática da matéria e instrução processual 

com parecer jurídico e legislação aplicável ao caso (peça 03).  

À peça nº 04, consta folha de informação da Comissão de Regimento e 

Jurisprudência informando da inexistência de prejulgado ou decisão reiterada sobre 

o tema. 

A Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal – DFAM instruiu o 

processo a partir de análise do questionamento suscitado, admitindo a possibilidade 

de terceirização de atividade-fim no serviço público, desde que respeitadas algumas 

ressalvas. Nesse sentido, destaca a unidade técnica que, “conforme orienta a 

jurisprudência pátria, atividades típicas de Estado não podem ser terceirizadas, salvo 

quando se tratarem de atos de execução sem qualquer poder decisório” (peça nº 

05). 

Acrescenta, ainda, a DFAM, a existência de outras situações em que a 

terceirização é vedada, quais sejam: as carreiras com assento constitucional em 

virtude de uma escolha do constituinte originário, e a que se refere ao desempenho 
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de atividades exercidas por servidores do quadro efetivo, conforme prevista no Plano 

de Carreiras, Cargos e Salários. 

O Ministério Público de Contas manifestou-se nos autos, por meio do 

parecer de peça nº 08, de lavra do Procurador José Araújo Pinheiro Júnior, com 

posicionamento divergente, em relação ao parecer jurídico da consulente e à análise 

apresentada pela Diretoria Técnica. Segundo entendimento ministerial, a Lei nº 

13.429/2017 tem aplicação limitada ao Direito do Trabalho, cuja legislação, no 

âmbito da Administração Pública é restrita às Pessoas Jurídicas de Direito Privado 

por ela criadas. Acrescenta, ainda: 

A nosso ver, tanto a empresa tomadora de serviços temporários como a 

prestadora de serviços devem ter suas relações com os respectivos 

empregados regidos pelo Direito do Trabalho, cuja competência para 

legislar é privativa da União (CF, art. 22, I), ao passo que os agentes 

públicos são disciplinados por normas de Direito Administrativo, cuja 

competência legislativa é comum aos entes federativos. 

Por fim, o parecer ministerial conclui na forma a seguir: 

Em face do exposto, propomos que a consulta seja respondida nos 

seguintes termos:  

a) A lei 6019/74, com as alterações da lei 13429/17, não se aplica à 

Administração Pública, especialmente às Pessoas Jurídicas de Direito 

Público; 

b) A contratação de empresa prestadora de serviços limita-se à atividade 

meio, a exemplo dos serviços de limpeza, manutenção e vigilância; 

c) A contratação/nomeação de médicos, professores e guardas municipais, 

dentre outros, deve ser feita mediante concurso público; 

d) Em caso de necessidade temporária de excepcional interesse público a 

própria administração pode contratar diretamente a pessoa física com 

suporte em lei do próprio ente federativo. 

É o relatório. 

 

2. VOTO 

A questão suscitada na presente Consulta está relacionada à 

possibilidade de terceirização de atividades-fim pelos municípios piauienses em face 

da Lei nº 13.429/17. 
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O consulente juntou aos autos, parecer jurídico opinando pela 

possibilidade de terceirização das atividades desenvolvidas pelos municípios, salvo 

àquelas relacionadas a carreiras tipicamente estatais.   

Para melhor compreensão da questão, cabe explicitar que no dia 31 de 

março de 2017 entrou em vigor a Lei nº 13.429/17, que altera dispositivos da Lei nº 

6.019/74 – que dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas – e incluiu 

dispositivos tratando sobre as relações de trabalho na empresa de prestação de 

serviços a terceiros. Portanto, a citada Lei nº 13.429/17 versa sobre duas questões: 

regula o trabalho temporário no âmbito das empresas privadas e trata também da 

chamada terceirização.  

Diante das alterações trazidas pela Lei nº 13.429/17, nas relações de 

trabalho entre empresas de prestação de serviços e empresas contratantes, 

algumas interpretações têm surgidos no sentido de que com o novo texto legal 

haveria uma liberação da terceirização para atividades-fim, inclusive no âmbito da 

Administração Pública, questão essa que constitui o objeto da presente consulta. 

Com efeito, o consulente indaga se haveria a possibilidade de terceirização pelos 

municípios de atividades relacionadas aos cargos de professor, de médico e de 

guarda municipal. 

Acerca dessa questão, oportuno frisar que a partir da leitura do texto da 

Lei nº 13.429/17, apenas um artigo faz referência expressa à terceirização de 

atividade-fim. Trata-se do § 3º do art. 9º da citada lei, que faz alusão à terceirização 

no âmbito do contrato temporário, assim dispondo: 

Art. 9º (...)  

§ 3º O contrato de trabalho temporário pode versar sobre o 

desenvolvimento de atividades-meio e atividades-fim a serem executadas 

na empresa tomadora de serviços. 

Desse modo, de acordo com o dispositivo supra, a previsão da execução 

de atividades-fim pela empresa contratada ficaria restrito ao trabalho temporário, 

para atendimento à necessidade de substituição transitória de pessoal ou à 

demanda complementar de serviços, consoante estabelecido pelo art. 2º da referida 

lei.  

No que diz respeito à terceirização propriamente dita, antes do advento 

da preceituada Lei nº 13.429/17, as questões relacionadas ao assunto eram 

solucionadas a partir da jurisprudência dos tribunais, mormente com a aplicação da 

Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho (TST). 
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A súmula 331 buscou esclarecer o contraponto entre terceirização lícita e 

ilícita e dispôs sobre os quatro casos, excepcionais, em que seria possível terceirizar 

o serviço, quais sejam, o trabalho temporário para atender necessidade transitória 

de substituição de pessoal da empresa tomadora; serviços de vigilância; serviços de 

conservação e limpeza; e serviços especializados, ligados a atividade-meio do 

tomador do serviço. 

Em relação aos artigos acrescentados pela nova Lei 13.429/17 à Lei nº 
6.019/74 (Lei do Trabalho Temporário), apenas dois, mais especificamente os 
artigos 4º-A e 5º-A traziam algum disciplinamento acerca do tema, ao disporem: 

Art. 4º-A. Empresa prestadora de serviços a terceiros é a pessoa jurídica 

de direito privado destinada a prestar à contratante serviços determinados 

e específicos. 

§ 1º A empresa prestadora de serviços contrata, remunera e dirige o 

trabalho realizado por seus trabalhadores, ou subcontrata outras empresas 

para realização desses serviços.                        

§ 2º Não se configura vínculo empregatício entre os trabalhadores, ou 

sócios das empresas prestadoras de serviços, qualquer que seja o seu 

ramo, e a empresa contratante.                        

Art. 5º-A. Contratante é pessoa física ou jurídica que celebra contrato com 

empresa de prestação de serviços determinados e específicos.  

A partir da analise dos dispositivos acima, passaram a surgir 

interpretações no sentido de que a Lei nº 13.429/17, autorizava a terceirização de 

forma abrangente, tanto para as atividades-meio como para as atividades-fim, 

estando incluídas as atividades desenvolvidas no âmbito da Administração Pública, 

embora não constasse tal possibilidade de forma expressa. 

No entanto, posteriormente foi aprovada a Lei nº 13.467/17, publicada em 

14 de julho de 2017, com início de vigência depois de 120 dias de sua publicação 

oficial, promovendo ampla modificação na legislação trabalhista, e alterando 

dispositivos da mencionada Lei nº 6.019/74 (Lei do Trabalho Temporário). 

Com as novas alterações, os já citados artigos 4º-A e 5º-A, da Lei nº 

6.019/74, passaram a contar com nova redação, agora dispondo: 

Art. 4º-A. Considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência 

feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, 

inclusive sua atividade principal, à pessoa jurídica de direito privado 

prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com 

a sua execução.   (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017). 
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Art. 5º- A. Contratante é a pessoa física ou jurídica que celebra contrato 

com empresa de prestação de serviços relacionados a quaisquer de suas 

atividades, inclusive sua atividade principal. (Redação dada pela Lei nº 

13.467, de 2017). 

Assim, diante das alterações na legislação trabalhista trazidas pela Lei nº 

13.467/17, ficou estabelecido de forma expressa a possibilidade de terceirização 

ampla no âmbito das empresas, ou seja, de qualquer das atividades desenvolvidas 

pela contratante (tomadora), inclusive em relação à atividade principal. Com isso 

ficou superada a distinção entre atividade-fim e atividade-meio adotada pela 

jurisprudência, nas relações de trabalho envolvendo empresa contratante e 

contratada. 

Em que pese tais alterações implementadas pela nova Lei nº 13.467/17, 

ampliando as hipóteses de prestação de serviços por empresas terceirizadas, 

autorizando agora a terceirização inclusive para a atividade principal da empresa 

contratante, as discussões permanecem no impasse de que se essas mudanças 

teriam ou não aplicabilidade no âmbito do serviço público. 

Acerca dessa questão, não se pode olvidar que o Estado há muito tempo 

já vem transferindo a terceiros, por meio de contratos, algumas de suas atividades, 

não havendo, assim, qualquer óbice legal no que tange à terceirização no âmbito do 

serviço público. 

Nesse sentido, a Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos), ao 

regulamentar o art. 37, inciso XXI da Constituição Federal, autoriza que as obras e 

serviços possam ser executados de forma indireta, conforme preceituam os artigos 

6º, inciso VIII, e 10 dessa lei, onde o terceiro assume a responsabilidade pela obra 

ou serviço. Contudo, necessário deixar claro que tais atividades possíveis de 

terceirização são aquelas que não constituem a atividade-fim do ente público, como 

é o caso das atividades de limpeza e conservação, ou de serviços especializados 

ligados à atividade-meio do contratante.   

No entanto, o que ainda tem sido motivo de discussão e questionamento 

é se a amplitude promovida pelas Leis nº 13.429/17 e 13.467/17, alcançaria o 

serviço público, inclusive na atividade-fim, ou se fica restrita às empresas do setor 

privado, já que referidas leis não fazem qualquer referência à terceirização no 

serviço público, não fazendo, contudo, nenhuma vedação, como defendem alguns. 
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Acerca de tal questão, há de se relembrar que a forma de ingresso de 

pessoal nos quadros da Administração Pública, deve ocorrer nos termos do disposto 

na Constituição Federal, de três formas. 

As duas primeiras formas encontram-se definidas no inciso II do art. 37 da 

Constituição da República. São elas: em se tratando de servidores estatutários e 

empregados públicos, mediante  concurso público, ou por meio de nomeação para 

cargos em comissão, nos termos seguintes: 

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.   

A terceira forma admitida pela Constituição Federal para ingresso de 

pessoas nos quadros da Administração Pública, diz respeito à hipótese prevista no 

art. 37, inciso IX, que trata das contratações por tempo determinado para atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público, a qual deverá ter 

regulamentação específica no âmbito de cada ente federativo (no âmbito federal, a 

Lei nº 8.745/93 e no âmbito do Estado do Piauí, a matéria é regulamentada pela Lei 

nº 5.309/2003).    

Desse modo, a investidura nos quadros da Administração Pública deve 

ocorrer, via de regra, mediante  prévio concurso público, com a observância dos 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, com 

exceção para aquelas hipóteses expressamente previstas pela Constituição. 

Nesse contexto, em que pese às significativas modificações trazidas pelas 

Leis nº 13.429/17 e nº 13.467/17, versando sobre o trabalho temporário e à 

terceirização, comungo com o entendimento de que as novas regras não têm 

aplicabilidade no âmbito da Administração Pública.  

Dessa forma, tendo em conta que o ingresso de pessoal na Administração 

Pública em geral, tem regras traçadas na própria Constituição Federal, que é 

hierarquicamente superior à legislação ordinária, as disposições da nova lei do 

trabalho temporário e terceirizado não exclui a necessidade de concurso público 

para a investidura em cargo ou emprego público no âmbito dos municípios. 
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3. CONCLUSÃO 

Ante o exposto, considerando a análise proferida pela Diretoria de 

Fiscalização da Administração Municipal e o parecer do Ministério Público de 

Contas, voto pelo conhecimento da presente consulta, por estarem preenchidos os 

requisitos de admissibilidade, e no mérito, voto no sentido de que seja respondida, 

em tese, a consulta nos termos seguintes: 

a) A lei 6019/74, que trata do trabalho temporário, com as alterações implementadas 

pelas Leis 13.429/17 e 13.467/17 não se aplica à Administração Pública, no que se 

refere à forma de ingresso de pessoal em seus quadros; 

b) Eventual contratação de empresa prestadora de serviços limita-se às atividades-

meio, a exemplo dos serviços de limpeza, manutenção e vigilância; 

c) A contratação/nomeação de médicos, professores e guardas municipais, dentre 

outros, deve ser feita mediante concurso público, conforme exigência da 

Constituição Federal; 

d) Em caso de necessidade de temporária de excepcional interesse público a própria 
administração pode contratar diretamente a pessoa física com suporte em lei do 
próprio ente federativo. 
 

Teresina (PI), 25 de janeiro de 2018. 
 
 

(assinado digitalmente) 

Consª Waltânia Maria Nogueira de S Leal Alvarenga 
Relatora 
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