
 

 

 

 
MOÇÃO DE REPÚDIO AO PROJETO DE LEI DA TERCEIRIZAÇÃO 

 
 
A Plenária do II Congresso Brasileiro de Direito e Saúde, realizado entre os dias 4 a 6 de 
setembro de 2013 pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Ceará e o Ministério 
Público do Estado do Ceará, proclama seu repúdio à íntegra do Projeto de Lei n° 4330, de 
2004, visto que a proposta, se aprovada, legalizará a contratação de agentes terceirizados 
para atividade finalística, inclusive pelas entidades da administração indireta. 
 
O objetivo do Projeto de Lei é autorizar que as empresas privadas e as entidades da 
administração indireta terceirizem inclusive suas atividades principais, prática que não 
encontra amparo nem nas modernas técnicas administrativas que fundamentam a 
terceirização, indo além dos limites sedimentados no Direito Brasileiro. 
 
Terceirizar atividade-fim é admitir que figure, entre o trabalhador e o seu real empregador, 
uma empresa intermediária que, longe de possuir especialização, atua como agenciadora de 
trabalho humano.   
 
Nessas bases, a proposta tem o potencial de esvaziar o conceito constitucional e legal de 
categoria, possibilitando a transformação da maioria de trabalhadores em meros “prestadores 
de serviço”, cujos direitos trabalhistas são infinitamente inferiores. 
 
Com efeito, a proposta traz na essência elevado potencial de reduzir substancialmente a 
renda do trabalhador brasileiro, com impactos fiscais em decorrência da redução da 
arrecadação tributária, inclusive de natureza previdenciária. 
 
Em face de todos esses riscos, dezenove dos vinte e seis Ministros do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) se manifestaram formalmente contra o PL n° 4330, de 2004, mediante 
encaminhamento de Ofício ao Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
da Câmara dos Deputados.  
 
Segundo os Ministros da Alta Corte do Trabalho, a generalização e o aprofundamento da 
terceirização trabalhista, estimulados pelo Projeto de Lei, provocarão também sobrecarga 
adicional e significativa ao Sistema Único de Saúde (SUS), já fortemente sobrecarregado. É 
que os trabalhadores terceirizados são vítimas de acidentes do trabalho e doenças 
ocupacionais/profissionais em proporção muito superior aos empregados efetivos das 
empresas tomadoras de serviços. Com a explosão da terceirização - caso aprovado o PL nº 
4.330-A, de 2004 -, automaticamente irão se multiplicar as demandas perante o SUS e o 
INSS. 
 



 

 

As Associações Nacionais dos Magistrados da Justiça do Trabalho (ANAMATRA), dos 
Procuradores do Trabalho (ANPT), do Ministério Público de Contas (AMPCON), do Ministério 
Público de Defesa da Saúde (AMPASA) e dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de 
Contas do Brasil (ANTC) também repudiaram publicamente o Projeto de Lei. 
 
As entidades de classe nacionais demonstram particular preocupação com a contratação de 
agentes terceirizados pela administração pública indireta pela União, Estados e Municípios. 
Destacam que a proposta viola o princípio constitucional da eficiência, o qual postula o 
recrutamento isento de mão de obra qualificada para as atividades públicas, sobretudo em 
termos de capacitação técnica e vocação para as atividades estatais. 
 
Ressaltam que a ocupação precária por terceirização de atribuições próprias do exercício do 
cargo efetivo ou emprego público fere o princípio da igualdade de oportunidade, na medida 
em que adia a realização de concursos públicos como determina a Constituição, o que 
também configura desvio de recursos públicos.  
 
Ainda de acordo com as associações nacionais, admitir a contratação de terceirizados para 
atividades-fim de entidades da administração indireta significa, no limite, precarizar a força de 
trabalho no âmbito de uma atividade que, a rigor, rege-se pelos mesmos princípios dos 
órgãos públicos que têm atividade exclusiva de Estado (moralidade administrativa, 
impessoalidade, transparência, etc.), introduzindo na esfera pública uma lógica economicista 
e reificadora, de exploração de mão de obra mais barata e de elisão de responsabilidades 
sociais, que a Justiça do Trabalho há anos vem combatendo na iniciativa privada. 
 
É por isso que, reunidos em Plenária, os participantes do II Congresso Brasileiro de Direito e 
Saúde repudiam a íntegra do PL n° 4330, de 2004. 
 

Fortaleza, 6 de setembro de 2013. 
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Atenciosamente 


