
EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA 12ª VARA DA SEÇÃO

JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA

Ref: Cautelar Inominada nº.: 0015098-92.2016.4.01.3300

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  por  intermédio  da

Procuradora  da  República  infrafirmada,  no  uso  de  suas  atribuições

constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127 e 129, inciso III, da

Constituição da República de 1988, no artigo 6º, inciso VII, alínea “d”, da Lei

Complementar nº 75/93, bem como no artigo 1º, inciso IV, e no artigo 5º, inciso

I, da Lei nº 7.347/1985, vem, à presença de Vossa Excelência, propor a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA em face da

UNIÃO,  pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,  ente

federativo representado judicialmente  pela  Advocacia  Geral  da

União  no  Estado  da  Bahia,  com  endereço  na  Av.  Luís  Viana

Filho, nº. 2155, Paralela, Salvador/BA; e

INSTITUTO  FEDERAL  DE  EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA  E

TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA,  autarquia federal,  situado à

Rua do Rouxinol, 115, Imbuí, Salvador/BA, CEP: 41.720-052;

pelos fatos e fundamentos adiante expostos.

1. DO OBJETO

A presente ação civil pública visa obter provimento jurisdicional,

no sentido de impor às demandadas a nomeação dos aprovados no Concurso

Público para Provimento de Cargos Técnico-Administrativos em Educação -
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Edital nº. 1/2014, de 21 de janeiro de 2014, do IFBA, especificamente   para

o cargo de I      ntérprete/Tradutor de libras  , face a existência de cargos vagos,

aliado  à  comprovação  de  terceirizados  desempenhando  atividades  que

correspondem às atribuições de tal cargo.

2. DA TEMPESTIVIDADE DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Considerando que foi deferido pedido de tutela de urgência no

bojo da Cautelar Inominada nº.: 0015098-92.2016.4.01.3300, vem o MPF

ajuizar a presente ação civil pública tempestivamente, no prazo de 30 dias,

nos termos do art. 308 do CPC.

3. DOS FATOS

A partir  de  representação  de  CLEMILDA BISPO SANTANA,  foi

instaurado  o  ICP  nº.  1.14.000.000765/2016-74  para  apurar  “supostas

irregularidades na não nomeação de aprovados ao cargo de intérprete/tradutor de

libras para o IFBA, embora haja servidores terceirizados contratados”.

Noticiou  a  representante  que  prestou  o  Concurso  Público  -

Edital nº. 01/2014, do IFBA, para o cargo de intérprete/tradutor de libras,

para  o  Campus  de  Salvador,  sendo  classificada  em 14º  lugar,  dentre  14

aprovados.  Outrossim,  informou que  somente  1  (um)  aprovado  havia  sido

nomeado para tal  campus,  em que  pese  haver  vagas na instituição  sendo

ocupadas  por  terceirizados,  dentre  as  quais,  a  própria  declarante,  que

confessa ser terceirizada. Considerando a iminência de expiração do prazo do

concurso, a representante solicitou o auxílio do MPF (fl. 03).

Instado a se manifestar acerca dos fatos, o IFBA encaminhou

o ofício nº. 92/2016/REITORIA/GABINETE, informando, em síntese, que (fls.

13/14):
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– no  concurso  público  foram  disponibilizadas  23  (vinte  e

três)  vagas  para  o  cargo  de  Tradutor  e  Intérprete  de

Linguagem de Sinais;

– foram  nomeados  inicialmente  14  (quatorze)  servidores

para o cargo de Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais;

– foram convocados mais 7 (sete);

– há a previsão de convocar mais 2 (dois);

– existem 26 (vinte e seis) intérpretes/tradutores de libras

contratados através do CESBA, prestando serviços nos campi:

Barreiras  (3);  Jequié  (1);  Brumado  (2);  Porto  Seguro  (1);

Salvador (16); Vitória da Conquista (2); e Valença (1).

Considerando que a resposta restara incompleta, este parquet

solicitou  novos  esclarecimentos  ao  IFBA,  cuja  complementação  adveio

através  do  Ofício  nº.  124/2016/REITORIA/GABINETE,  informando  (fls.

27/28):

– que  o  prazo  de  validade  do  concurso  findar-se-á  no  dia

04.06.2016;

– que o MEC disponibilizou apenas 24 (vinte e quatro) cargos

efetivos, distribuídos em 21 (vinte e um) campus do instituto;

– que  os  26  (vinte  e  seis)  intérpretes/tradutores  de  libras,

contratados  através  do  CESBA,  são  provenientes de  demanda

sazonal e imprevisível, a depender da necessidade;

– que no campus Salvador foram classificados 14 (quatorze)

candidatos, dentre os quais apenas 3 (três) foram nomeados,

uma  vez  que  somente  3  (três)  vagas  foram disponibilizadas

pelo MEC para o campus.

Outrossim, da análise do “Demonstrativo dos Cargos Técnico-

Administrativos em Educação”,  disponibilizado no Portal  da Transparência

do IFBA, atualizado em 22.03.2016, verifica-se a existência de 19 (dezenove)

cargos vagos de intérprete/tradutor de libras (fls. 38/39).
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Assim,  restando  provado  a  existência  de  terceirizados

desempenhando  atividades  do  cargo  de  intérpretes/tradutores  de  libras,

conforme confessado pelo próprio IFBA,  bem assim diante da iminência do

vencimento  do  prazo  do  concurso  (04.06.2016),  este  parquet ajuizou

PROCEDIMENTO DE TUTELA CAUTELAR, em caráter antecedente à presente

Ação Civil Pública, com o fim de suspender o prazo de validade do concurso.

Distribuída a ação ao juízo da 12ª Vara da Seção Judiciária,

foi  proferida  decisão  DEFERINDO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA,

“determinando  a  suspensão  imediata  do  prazo  de  validade  do  Concurso

Público  para  provimento  de  Cargos  Técnico-Administrativos  em  Educação  –

Edital nº. 1/2014, de 21 de janeiro de 2014”.

Nesta senda, o ajuizamento da presente Ação Civil  Pública é

medida que se impõe, para determinar que o IFBA promova a substituição

dos  terceirizados  com consequente nomeação  dos  aprovados  no  Concurso

Público para Provimento de Cargos Técnico-Administrativos em Educação -

Edital nº. 1/2014, de 21 de janeiro de 2014, do IFBA, especificamente   para o

cargo  de  I      ntérprete/Tradutor  de  libras  ,  face  a  existência  de  cargos  vagos,

aliado  à  comprovação  de  terceirizados  desempenhando  atividades  que

correspondem às atribuições de tal cargo.

3.1.  DA  SUSPEITA  DE  TERCEIRIZADOS  DESEMPENHANDO  ATIVIDADES

QUE CORRESPONDEM ÀS ATRIBUIÇÕES DE OUTROS CARGOS

Cabe  explicar  que  foi  solicitada,  e  deferida,  a  suspensão de

todo  o  concurso,  tendo  em  vista  notícias  de  que  haveriam  também

terceirizados desempenhando atividades que correspondem às atribuições de

outros cargos previstos no concurso em exame.

Referidas notícias advieram das seguintes representações, que

deram entrada nesta Procuradoria:

– DANIELLE  SANTOS  LEITE  (NF  1.14.000.001449/2016-

10),  noticiando  suposto  exercício  do  cargo  de  auxiliar  de  biblioteca  por

terceirizado;
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– JENISSON  SERGIO  SANTOS  DA  CRUZ  (NF

1.14.000.001447/2016-21),  noticiando  suposto  exercício  do  cargo  de

assistente de laboratório mecânico por terceirizado; e

– Manifestação  sigilosa  de  fl.  136  (20160065865),

noticiando  a  existência  de  terceirizados  exercendo  atividades  do  cargo  de

auxiliar em administração.

A  fim  de  apurar  tais  suspeitas,  foram  expedidos  ofícios  ao

IFBA (fls.  25,  92 e  162),  buscando angariar  elementos que  comprovassem

tais  acusações.  Outrossim,  após  análise  das  informações  prestadas  (fls.

31/35, 124/134 e 163/235), não se vislumbrou, até o momento, a existência

de terceirizados desempenhando atividades que correspondem às atribuições

de  outros  cargos  previstos  no  Concurso  Público  -  Edital  nº.  01/2014,  do

IFBA.

Há  menção  à  existência  de  contratos  de  empresas

terceirizadas,  porém,  para  exercício  de  atividade-meio,  a  exemplo  de

vigilância, limpeza, porteiro, motorista, etc.

De qualquer sorte, inobstante não haja, ainda, comprovação

de  outros  cargos  sendo  desempenhados  por  terceirizados,  este  parquet já

determinou o envio dos autos ao TCU para fiscalização.

4. DO DIREITO

4.1. DO CONCURSO PÚBLICO COMO REGRA GERAL PARA INGRESSO   NO

SERVIÇO PÚBLICO

Consoante se extrai do texto da CF/1988, verbis:

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,
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ao  seguinte:  (Redação  dada  pela Emenda Constitucional  nº  19,

de 1998)

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; (Redação dada pela

Emenda Constitucional nº 19, de 1998);

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;  (Redação  dada  pela  Emenda

Constitucional nº 19, de 1998);

Reinaldo Moreira Bruno e Manolo Del Olmo asseveram que: 

"Como regra geral, nos termos do que dispõe o art. 37, II, da

Constituição  Federal,  o  ingresso  no  serviço  público  dá-se

mediante a realização de concurso público. (…)

Constitui-se, assim,  o concurso público, em regra moralizadora e

assecuratória  da  isonomia e  da  impessoalidade no

recrutamento  de  pessoal  para  a  Administração  Pública..."  (In

Servidor Público, Del Rey, 2006, Belo Horizonte – MG).

Celso  Antônio  Bandeira  de  Mello,  do  alto  de  sua  excelente

doutrina, erige o preceito em verdadeiro princípio constitucional, verbis:

"O que a Lei Magna visou com os princípios da acessibilidade e

do  concurso  público foi,  de  um lado,  ensejar  a  todos  iguais

oportunidades de disputar cargos ou empregos na Administração

direta  e  indireta.  De  outro  lado,  propôs-se  a  impedir  tanto  o

ingresso  sem  concurso,  ressalvadas  as  exceções  previstas  na

Constituição,  quanto  obstar  a  que  o  servidor  habilitado  por

concurso para cargo ou emprego de determinada natureza viesse
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depois  a  ser  agraciado  com  cargo  ou  emprego  permanente  de

outra natureza, pois esta seria uma forma de fraudar a razão de

ser  do  concurso  público."  (In  Curso  de  Direito  Administrativo,

pág. 266, 2006, Malheiros, São Paulo – Capital)

No  STF  a  norma  referida  também  tem  sido  tratada  como

princípio, dada a sua importância no ordenamento jurídico pátrio, verbis:

"ADI  3016  /  CE  -  CEARÁ  AÇÃO  DIRETA  DE

INCONSTITUCIONALIDADE  Relator(a):  Min.  GILMAR  MENDES

Julgamento: 18/10/2006 Órgão Julgador: Tribunal Pleno Ementa

EMENTA:  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade.  2.  Lei  estadual

cearence nº 12.832, de 10 de julho de 1998, que assegura aos

titulares efetivos dos Ofícios de Registro Civil da Pessoas Naturais,

na vacância das Comarcas Vinculadas criadas por lei estadual, o

direito  de  assumir,  na  mesma  Comarca,  a  titularidade  do  1º

Ofícios  de Notas,  Protestos,  Registro  de Títulos  e  Documentos  e

Civil das Pessoas Jurídicas e Registro civil das Pessoas Naturais.

3.  Alegação  de  violação  ao  art.  37,  II,  da  Constituição

Federal  (princípio do concurso público).  4.  Precedentes. 5.

Ação  Julgada  Procedente.  Decisão  O  Tribunal,  à  unanimidade,

julgou procedente  a ação  direta,  nos termos  do voto  do Relator.

Votou  a  Presidente,  Ministra  Ellen  Gracie.  Ausente,

justificadamente,  o  Senhor  Ministro  Celso  de  Mello.  Plenário,

18.10.2006." (g. n.)

Assim, como primeira conclusão jurídica, no caso, tem-se que, de

fato,  à  luz  do  ordenamento  jurídico  nacional,  a  todos  os  entes federativos  –

INCLUINDO  O  IFBA,  AUTARQUIA  FEDERAL  -  se  impõe  a  observância  do

princípio  do  concurso,  como  regra  geral  para  acessibilidade  a  cargos  e

empregos públicos.
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Dito isto, o IFBA abriu  Concurso Público para Provimento de

Cargos  Técnico-Administrativos  em  Educação,  por  meio  do  Edital  nº.

1/2014, de 21 de janeiro de 2014,  dentre os quais inclui-se o cargo de

Tradutor/Intérprete de Libras - cuja expiração se daria no dia 04.06.2016.

Tal concurso, regularmente realizado, proporcionou a aprovação

de candidatos em número superior às vagas disponíveis, para os diversos cargos

previstos  no  edital.  Assim,  a  presente  ação  não  questiona  os  atos  válidos

realizados ao longo do concurso, mas entrementes a convocação posterior que

desconsiderou a existência de vagas aliada à necessidade do serviço para o cargo

de Tradutor/Intérprete de Libras.

Restou  verificado,  em  relação  a  tal  cargo,  a  necessidade  do

serviço,  considerando  os  diversos  contratados  terceirizados  para  exercerem a

respectiva função.

Ora,  se  a  regra  é  a  investidura  por  concurso  público,  a

contratação  por  qualquer  outra  forma  deverá  ser  feita  de  forma  precária  e

temporária,  salvo  as  exceções  legais.  E  é  essa  questão  a  ser  abordada  e

considerada ao longo desta inicial.

4.2.  DAS  TERCEIRIZAÇÕES  NO  SERVIÇO  PÚBLICO  E  ILEGALIDADE

PRATICADA PELO IFBA

A  terceirização  no  serviço  público  consiste  na  possibilidade  de

contratar  terceiros para a realização de atividades que não constituem o objeto

principal da empresa. Esta contratação tanto pode envolver a produção de bens,

como de serviços, a exemplo dos serviços de limpeza, vigilância ou até temporários

(Sérgio Martins, “A Terceirização e o Direito do Trabalho”, Malheiros, SP, 1995).

O marco evolutivo da terceirização no serviço público tem suas

raízes no Decreto-Lei 200/67, cujo art. 10º, § 7º, dispunha:

“Para  melhor  desincumbir-se  das  tarefas  de  planejamento,

coordenação, supervisão e controle e com o objetivo de impedir o
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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 da execução”.

A partir de tal redação, a Administração Pública passou a relegar

aos particulares a prestação de tarefas que não condizem, exata e diretamente,

com os fins a que ela se destina. São tarefas meio, tão-somente complementares

e necessárias para que as finalidades primordiais do Poder Público venham a ser

cumpridas.

Com  frequência,  se  vê  a  terceirização  das  atividades  meio,

como  vigilância,  limpeza  pública  interna  e  externa,  suporte  a  sistemas  de

informação,  coleta de lixo,  manutenção da iluminação pública,  construção de

estradas e prédios públicos, entre outros.

Cabe  relembrar,  como  dito  no  tópico  anterior,  que  para  o

exercício da atividade pública, a Constituição Federal estabelece como regra geral

para  ingresso,  o  concurso  público,  excetuado  apenas  os  casos  de  livre

exoneração,  para  cargos  de  direção  ou  assessoramento.  Isto  porque  assim

preceitua o artigo 37, inciso II da Constituição Federal.

Salvo os cargos em comissão ou cargos de confiança, o concurso

público encerra em si verdadeira materialização dos princípios da moralidade e

da impessoalidade, dando àquele que se inscreve a oportunidade de integrar a

carreira pública, escoimado de qualquer vínculo ou apadrinhamento por parte do

gestor que está à frente do órgão público que promove o certame.

Retirada  assim  qualquer  subjetividade,  e  levando  em conta  a

supremacia e a indisponibilidade do interesse público, necessária a realização do

concurso público para afastar qualquer privilégio ou busca por interesse pessoal

por parte do administrador.

Em um de seus aspectos, o princípio da impessoalidade impede

que a Administração proceda a discriminações entre os administrados, a fim de
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lhes beneficiar ou prejudicar. Consubstancia-se em uma faceta do princípio da

igualdade,  no  sentido  de  que  o  Estado deve  sempre  observar  a  isonomia  no

tratamento dos administrados que se encontrem em idêntica situação jurídica.

Portanto, a contratação de mão de obra por meio de empresa

interposta  somente é admitida para  serviços  que não se  constituam em

atividade-fim da Administração.

Nesse sentido, pedimos venia para colacionar o seguinte aresto:

PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  LITISPENDÊNCIA.

INOCORRÊNCIA.  CONTRATAÇÃO  DE  TERCEIRIZADOS  PARA

ATIVIDADE  FIM.  IMPOSSIBILIDADE.  1.  Ação  Civil  Pública

manejada no fito de obstar  a contratação  de empregados sem o

devido  concurso  público,  através  de  pregão  eletrônico,  para  o

provimento  dos  cargos  de  Auxiliar  Operacional  I,  Assistente  de

Contabilidade  e  Secretário.  2.  Quando  se  trata  da  análise  de

aplicação de litispendência ou coisa julgada em sede de Ação Civil

Pública,  condiciona-se  a  ocorrência  de  tais  institutos  à  eficácia

territorial  cominada  no  art.  16,  da  Lei  nº  7.347/85.  Inexiste

litispendência se a Justiça Laboral não é competente para apreciar

a  matéria  objeto  da  presente  demanda.  3.  Imprescindível  a

presença de servidores técnico-administrativos,  de nível  médio e

superior, cujas atribuições, pelo teor da Lei nº 11.357/2006 (Plano

de  Cargos  do  Poder  Executivo),  apresentam-se  em  plena

consonância com as  atividades  discriminadas  aos  postos  objeto

da  terceirização,  a  exemplo  das  atividades  técnicas

administrativas  e de atendimento.  4. Descabida a argumentação

de que o  rol  das  atividades  elencadas  no Decreto  nº  2.271/97

deve  ser  prioritariamente  exercida  por  pessoas  terceirizadas.  O

permissivo  se  destina  a  situações  excepcionais,  a  ser

aplicado para serviços essencialmente ligados a atividade-meio da

instituição, e dentro dos limites definidos em lei. 5. A atividade da

terceirização  deve  se  restringir  àquelas  elencadas  no  parágrafo
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1º,  do  Decreto  2.271/97,  art.  1º,  parágrafo  1º  (conservação,

limpeza,  segurança,  vigilância,  transportes,  informática,

copeiragem,  recepção,  reprografia,  telecomunicações  e

manutenção  de  prédios,  equipamentos  e  instalações),

consideradas essencialmente instrumentais  ao funcionamento da

instituição.  6.  A  contratação  de  funcionários  terceirizados

referentes às ocupações de Auxiliar  Operacional  I,  Assistente  de

Contabilidade  e  Secretário  (Técnico  em  Secretariado)  vai  de

encontro  ao  previsto  no  Decreto  nº  2.271/97,  devendo  ser

considerado ilegal,  sobretudo por configurar  burla aos princípios

constitucionais da Administração Pública. 7. Apelação e Remessa

Necessária  improvidas.  (APELREEX  00033094420124058500,

Desembargador Federal Geraldo Apoliano, TRF5 - Terceira Turma,

DJE - Data::20/11/2014 - Página::306.) 

Ou seja,  no  tocante  ao  setor  público,  pode-se  concluir  que  a

terceirização de serviços pela administração, é viável e lícita quando diz

respeito às atividades-meio dos entes públicos, não sendo cabível quando

destinar-se ao exercício de atribuições específicas dos servidores de cargos

efetivos próprios dos quadros do respectivo ente contratante.

É cediço que  a administração pública  está sujeita  ao  controle

externo por parte dos Tribunais de Contas, e tais Cortes, em reiteradas decisões,

vem julgando irregular a contratação de empresas para a prestação de serviços

quando as tarefas a serem desenvolvidas já integram o elenco das atribuições

dos cargos permanentes.

Conforme já decidido pelo Tribunal de Contas da União (TCU):

“Em face da permissão legal à terceirização no serviço público, faz-

se  necessário  analisar  seus  limites.  A  terceirização  sem  freios

configuraria fraude à disciplina constitucional  para o provimento

de cargos na administração pública mediante seleção por concurso

público.
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(…)

Parece-nos  bastante  claro  que  o  atual  ordenamento  legal

exclui  a  possibilidade  de  terceirização  da  própria

atividade-fim do órgão da administração. Os órgãos públicos

não podem delegar a terceiros a execução integral  de atividades

que constituem sua própria  razão  de ser,  sob pena de  burla à

exigência  constitucional  do  concurso  público  para  o  acesso  ao

cargo, e, ainda, à própria lei trabalhista.

2.12 Em resumo,  quanto  à viabilidade  legal  de  terceirização  de

serviços  pela  administração  pública,  pode-se  concluir  que tal

prática é lícita apenas no que diz respeito às atividades-

meio  dos  entes  públicos,  não  sendo  cabível  adotá-la  para  o

exercício de atividades pertinentes a atribuições de cargos efetivos

próprios de seus quadros”. (Acórdão nº. 1520/2006-Plenário).

In  casu,  restou  apurado  que  existem  no  IFBA  terceirizados

desempenhando atividades pertinentes a atribuições de cargos efetivos.

Quando  instado  a  se  manifestar  no  bojo  do  Inquérito  Civil

Público, o IFBA argumentou que, por não possuir  em seu quadro de pessoal

efetivo o cargo de intérprete/tradutor de libras – o que perdurou até 2014, e em

razão de demanda crescente para o apoio a acessibilidade aos alunos deficientes,

contratou, no ano de 2011, o Centro de Surdos da Bahia (CESBA), por meio de

dispensa de licitação (Lei 8.666/93, art. 24, inciso XX).

Justifica, assim, que os 26 (vinte e seis) intérpretes/tradutores de

libras, contratados através do CESBA, são provenientes de demanda sazonal e

imprevisíveis, a depender da necessidade.

Repita-se que, se a regra é a investidura por concurso público, a

contratação  por  qualquer  outra  forma  deverá  ser  feita  de  forma  precária  e

temporária, salvo as exceções legais

Ocorre que, da análise do Contrato nº. 05/2011,  firmado pelo

IFBA com o CESBA, e seus termos aditivos, acostados às fls. 164/181, constata-
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se que não se trata de contratação precária, para atender situação excepcional, e

sim uma tentativa de burla ao princípio do concurso público.

É  que  o  contrato,  firmado  em  02.02.2011,  teve  sucessivas

prorrogações anuais, estando em vigor há mais de 5 (cinco) anos, cujo quinto

termo aditivo prorroga a vigência do contrato para 02.02.2017.

Ademais, da análise dos 26 (vinte e seis) contratos de trabalho

individualizados, acostados às fls. 182/235, percebe-se que há alguns que são

contratados desde o início de vigência do contrato nº. 05/2011, a exemplo de

MARIA  FERNANDA  CORREIA  DE  SOUZA  (fls.  186/187),  TAIANE  DA  SILVA

PEDREIRA (fls. 196/197), RAIMIRYS COSTA ROCHA (fls. 206/207) e LEIA SILVA

SANTOS (fls. 210/211).

Assim, o motivo que justificou a contratação, à época, não existe

mais, ou seja, já foram criados os cargos outrora inexistentes, a serem providos

mediante  o  preenchimento  de  vagas  por  concurso  público.  Nada  obstante,  a

situação que deveria ser temporária e precária, perdura.

No  próprio  site  do  IFBA  (http://portal.ifba.edu.br/menu-de-

apoio/paginas-menu-de-apoio/transparencia-ifba),  existe  o  Demonstrativo  dos

Cargos Ocupados e Vagos (TAE), atualizado em 22/03/2016, do qual podemos

extrair que, no tocante ao Cargo de Tradutor e Intérprete de Linguagem de

Sinais, há:

– 19 cargos vagos;

– 14 cargos ocupados;

Total: 33 cargos.

Ou seja, verifica-se a existência de 26 (vinte e seis) terceirizados

desempenhando  a  atividade  de  intérpretes/tradutores  de  libras,  quando

existem cargos vagos, bem como candidatos aprovados no concurso atual.

Em  outras  palavras,  o  IFBA  possui  terceirizados

desempenhando atividade-fim, o que, advirta-se, é ilegal.

Ora,  não  há  mais  justificativa  legal  para  a  manutenção  da

contratação terceirizada, que deveria ser excepcional, e portanto precária e

temporária. Uma vez realizado concurso, e em havendo cargos vagos, outra
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alternativa não há senão a substituição das pessoas contratadas sem vínculo

com  a  administração  por  aquelas  regularmente  aprovadas  pelo  concurso

público. Entender de outra forma é desconsiderar a Constituição Federal e

toda  a  legislação que  rege  a  matéria,  o  que  efetivamente  foi  feito  no  caso

concreto,  quando  o  IFBA  deixou  escoar  o  prazo  do  certame  sem fazer  as

substituições necessárias dos terceirizados pelos aprovados no concurso.

4.3. CONCURSO PÚBLICO X TERCEIRIZAÇÃO - JURISPRUDÊNCIA

Segundo posicionamento do STF e do STJ,  havendo vaga para

provimento  de  cargo  efetivo,  configura  preterição a  nomeação  ou  a

contratação  de  pessoal  a  título  precário (por  exemplo,  terceirizados)  para

exercício  de  atribuições  do  cargo  em questão,  quando  existirem candidatos

aprovados e não nomeados em concurso público, dentro do prazo de validade,

destinado  àquele  provimento  efetivo.  Nesse  caso,  a  consequência  é  o

surgimento de direito adquirido à nomeação para os candidatos preteridos.

E não importa, nesse caso de contratação de temporários,

perquirir se havia, ou não, número certo de vagas previsto no edital do

concurso  para  o  cargo  correspondente,  vez  que  basta  que  exista  cargo

efetivo vago e nomeação precária para o exercício de funções próprias desse

cargo, com candidatos aprovados e ainda não nomeados, estando o concurso

dentro do prazo de validade.

Inclusive as duas últimas prorrogações do contrato por meio

de aditivos, ocorreram no período em que já havia candidatos aprovados no

último certame.

Nesse sentido, seguem a colação dos seguintes arestos:

..EMEN:  ADMINISTRATIVO.  CONSTITUCIONAL.  CONCURSO

PÚBLICO.  PROFESSOR.  CANDIDATO  APROVADO  FORA  DO

NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. EXPECTATIVA DE

DIREITO  À  NOMEAÇÃO.  POSTERIOR  CONTRATAÇÃO
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TEMPORÁRIA.  EXISTÊNCIA  DE  VAGAS  NO  PRAZO  DE

VALIDADE  DO  CONCURSO  PARA  O  MESMO  CARGO

COMPROVADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. 1.

O candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital

possui  mera  expectativa  à  nomeação,  apenas  adquirindo  esse

direito  caso haja a comprovação do surgimento  de novas vagas

durante  o  prazo  de  validade  do  concurso  público,  bem como  o

interesse  da  administração  no  seu  preenchimento.  2.  A

contratação  temporária  fundamentada  no  art.  37,  IX,  da

Constituição  da  República  não  implica  necessariamente  o

reconhecimento  de  haver  cargos  efetivos  disponíveis.  Nesses

casos, a admissão no serviço ocorre em decorrência de situações

marcadas  pela  transitoriedade  e  excepcionalidade,  devendo  ser

justificadas  pelo  interesse  público.  3.  Por  outro  lado,  a

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta que "o

candidato aprovado em concurso público não pode ter sua

nomeação preterida em razão da contratação temporária

de pessoal, dentro do prazo de validade do concurso" (ARE

648980/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em

04/10/2011,  DJe  25/10/2011).  4.  A  Segunda  Turma  deste

Superior  Tribunal  de  Justiça  passou  a  considerar  que  a

contratação precária de profissionais durante o prazo de validade

do  concurso,  principalmente  no  caso  dos  professores,  por

executarem atividade  essencial  prestada pelo Estado,  convola a

expectativa  de  direito  dos  aprovados  em  direito  subjetivo  à

nomeação. Precedente: RMS 34794/MA, Rel. Min. Mauro Campbell

Marques,  DJe  14/02/2012.  5.  Agravo  regimental  não  provido.

..EMEN: (STJ, 2ª Turma, AROMS 201103045511, CASTRO MEIRA,

DJE DATA:03/08/2012 ..DTPB:.) 

“DIREITO  ADMINISTRATIVO.  CONCURSO  PÚBLICO.

EXISTÊNCIA  DE  VAGAS  E  NECESSIDADE  DO  SERVIÇO.

PRETERIÇÃO  DE  CANDIDATOS  APROVADOS.  DIREITO  À

NOMEAÇÃO.  Comprovada  a  necessidade  de  pessoal  e  a
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existência  de  vaga,  configura  preterição  de  candidato

aprovado em concurso público o preenchimento da vaga,

ainda  que  de  forma  temporária.  Precedentes.  Agravo

regimental conhecido e não provido.” (STF, 1ª Turma, Ag. Reg.

no AI 820.065/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Dje 05.09.2012)

É justamente o que ocorre no IFBA:

– há  aprovados  em  concurso  válido  para  o  cargo  de

tradutor/intérprete de libras;

– há cargos vagos;

– há  terceirizados  desempenhando  atividades  que

correspondem às atribuições de tal cargo.

Cabe repetir, mais uma vez, que, se a regra é a investidura por

concurso público, a contratação por qualquer outra forma deverá ser feita de

forma precária e temporária, salvo as exceções legais.

Não se sustenta a tese do IFBA de que a contratação dos

terceirizados, através do CESBA, visa atender demanda sazonal, temporária.

É que o contrato com a aludida associação data de 2011, ou seja, há mais de

5  anos,  com  sucessivas  prorrogações.  Assim,  resta  evidente  uma

necessidade perene de tradutores/intérpretes de libras.

Isto  posto,  comprovando-se  a  necessidade  perene  de

tradutores/intérpretes  de  libras,  a  existência  de  cargos  vagos,  e  de

aprovados em concurso público ainda válido, ilegal se torna a contratação

temporária para suprir essa necessidade.

Ou seja, em conclusão, havendo uma necessidade permanente

da Administração e  existindo interessados classificados em concurso  público,

não é possível a contratação temporária, devendo-se nomear os concursados, sob

pena de afronta ao artigo 37, II, da Constituição Federal (STF, RE 555.141-AgR;

STJ, MS 8.011/DF, RMS  34.319/MA, RMS 35.459/MG).

5. DOS PEDIDOS
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Ao  final,  em  face  de  todo  o  exposto,  requer  o  MINISTÉRIO

PÚBLICO FEDERAL:

I. Em pedido principal,

a)  seja  julgada  procedente  a  presente  Ação  Civil  Pública,

condenando-se o IFBA à obrigação de fazer, a fim de efetivar a nomeação

dos aprovados no  Concurso Público para Provimento de Cargos Técnico-

Administrativos em Educação - Edital nº. 1/2014, de 21 de janeiro de 2014,

do IFBA, especificamente   para o cargo de I      ntérprete/Tradutor de libras  ,

em  substituição  aos  contratados  por  vínculo  precário  através  do  CESBA.

Para  isso,  deve-se  obedecer  a  ordem de  colocação  e  o  número  de  cargos

vagos  existentes,  face,  repise-se,  a  existência  de  cargos  vagos,  aliado  à

comprovação de  terceirizados desempenhando atividades que correspondem

às atribuições de tal cargo;

b)  seja julgada procedente a presente Ação Civil  Pública,

condenando-se a UNIÃO a fornecer todos os meios necessários para que

o IFBA nomeie os aprovados no Concurso Público para Provimento de

Cargos Técnico-Administrativos em Educação - Edital nº. 1/2014, de 21

de  janeiro  de  2014,  do  IFBA,  especificamente   para  o  cargo  de

I      ntérprete/Tradutor de libras  , devendo obedecer a ordem de colocação e o

número de cargos vagos existentes.

II. E mais,

c) o recebimento desta petição inicial e dos documentos que a

instruem  constantes  de  cópias  extraídas  do  Inquérito  Civil  nº

1.14.000.000765/2016-74;

d)  a citação pessoal das Rés para integrarem a relação jurídica

processual e contestar, querendo, os fatos e fundamentos jurídicos, sob pena de

revelia;

e) a produção de todas as provas legalmente admitidas, a serem

especificadas no momento processual oportuno, além das já apresentadas nesta

peça exordial;

f) a condenação das Rés nos ônus da sucumbência;
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g) a cominação de multa diária, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil

reais) no caso de descumprimento da decisão, sem embargo da responsabilidade

civil e criminal dos que derem causa ao ato;

h) a não realização da audiência de conciliação ou mediação no

termos do art. 319, VII, do CPC.

Atribui-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Termos em que pede deferimento.

Salvador/BA, 11 de julho de 2016.

VANESSA GOMES PREVITERA
Procuradora da República
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