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A TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS: Os desafios da 

gestão de contratos de mão de obra terceirizada em uma entidade federal situada em Porto 

Velho/RO. 

 

RESUMO 

 

 

A terceirização é uma técnica organizacional que consiste basicamente no contrato de 
uma companhia externa para absorver serviços, processos etc., anteriormente produzidos 
internamente pela empresa contratante. A prática, já consolidada no setor privado, tem 
como principais objetivos o corte de custos e melhoria na eficiência dos serviços e 
produção. Com o estabelecimento da administração pública gerencial, que instaura o 
princípio da eficiência em órgãos públicos, a ideia de transferir a terceiros atividades 
acessórias ganhou força, e a terceirização passou a ser utilizada como ferramenta de 
descentralização estatal, gerando a necessidade de estudos sobre o tema para embasar a 
gestão de contratos de serviços continuados. Nesse contexto, esta pesquisa tem como 
objetivo principal identificar quais são os desafios da gestão de contratos de mão de obra 
terceirizada em um órgão público federal situado em Porto Velho/RO, relacionando a 
forma como a gestão é praticada com a legislação pertinente através da realização de um 
estudo de caso, com base em uma pesquisa exploratória descritiva, elementos 
bibliográficos e coleta de dados através de questionários aplicados aos servidores 
públicos lotados na instituição, culminando com a apresentação e resultados qualitativos 
que auxiliem na elucidação do objeto desta pesquisa. Os resultados obtidos demonstram 
quais são os quesitos que precisam de uma maior discussão e consequente 
aperfeiçoamento no que diz respeito à gestão da terceirização e fiscalização de postos de 
trabalho terceirizados de serviços continuados contratados pela Administração Pública 
Federal. 
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ABSTRACT 

 

Outsourcing is an organizational practice that consists in contracting out an external third 
part that will absorb tasks, processes, services, etc. from the hiring company. The practice, 
consolidated in the private sector, aims to reduce costs and/or to improve efficiency of 
the functions that are contracted out. Focusing on efficiency of the public services, 
outsourcing has been broadly adopted in the decentralization process of the Brazilian 
governmental institutions. Considering the complexity of the outsourcing process in 
Public Administration, this study will focus on the services in a federal public agency 
located in Porto Velho, Estate of Rondônia, and the management and fiscalization of its 
outsourcing contracts. This qualitative research aims to discuss the main questions, issues 
and possible improvements and insights in the management and fiscalization of the 
outsourced services (contracts) in the federal public institution, taking into account the 
current laws regarding the subject. To do so, this paper is mostly based on exploratory 
descriptive research combined with bibliographic research and the usage of qualitative 
data collected from questionnaires applied to the public agents working at the referred 
institution. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A contratação de terceiros para realizar atividades nas organizações públicas e 

privadas tem sido vista cada vez mais como um sinal de modernidade, flexibilidade, 

eficiência, economicidade e lucratividade, porém, diversos estudos demonstram como 

essas relações de trabalho, geradas pelo avanço do capitalismo global, afetaram de forma 

objetiva e subjetiva a população. 

 Na atualidade, pode-se observar que grande parte dos órgãos públicos contratam 

diferentes funcionários através de diversas empresas privadas que praticam a 

terceirização, o que pode levar a degradação da mão de obra, além de implicar em 

possíveis irregularidades licitatórias. 

Diante desse contexto, esta pesquisa pretendeu encontrar os desafios enfrentados 

pela gestão de contratos terceirizados em um órgão público federal e assim contribuir para 

o aprimoramento na gestão de serviços continuados por parte da administração pública. 

 Para abordar o tema optou-se pelo estudo de caso no âmbito da administração 

pública federal em uma regional de Porto Velho, Estado de Rondônia, abordando a 

terceirização de serviços continuados, levando-se em consideração os contratos firmados 

nos últimos três anos.  

1.1 JUSTIFICATIVA 
 

No Brasil não há uma lei ou norma específica que disponha sobre terceirização. 

As normas são esparsas e em alguns casos, os próprios entes federados (União, Estados e 

Municípios) emitem suas normas para possibilitar a gestão dos contratos terceirizados.  

A relação da terceirizada com seus funcionários é instável, ocorrendo elevada 

rotatividade e várias demandas trabalhistas (AMORIM, 2009), ou seja, com a estabilidade 

dependente da relação interempresarial, há um favorecimento à curta duração dos 

contratos, elevada rotatividade de funcionários e extinção do poder patronal.  

No que se refere à contratação por parte da administração pública, para gerir os 

contratos terceirizados são envolvidos servidores nas funções de coordenadores e fiscais 

de contratos. O acompanhamento e a fiscalização desses contratos são um dever da 

contratante, no caso, a administração pública, pois ela tem por princípio garantir que o 

serviço contratado seja realizado nas condições estabelecidas entre as partes, em especial 

sua eficiência e eficácia, atendendo ainda aos princípios legais. 
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Nesse sentido, observa-se que a administração pública vem buscando aprimorar o 

conhecimento de seus servidores para a gestão dos contratos terceirizados, de forma que 

eles possuam a capacitação adequada na fiscalização dos serviços. 

Diante do exposto, o presente trabalho pretendeu contribuir para o campo de 

estudo ao buscar um maior entendimento sobre gestão de contratos terceirizados, além de 

auxiliar no seu planejamento, execução e fiscalização, bem como colaborar com o 

incremento do número de pesquisas na área e fomentar novas discussões. 

  

1.2 OBJETIVOS 

 

Objetivos são alvos que se buscam atingir. No conceito de Drucker (1991), os 

objetivos alicerçam o trabalho na medida em que determinam a estrutura das instituições, 

as atividades e a distribuição dos recursos humanos nas diversas tarefas. 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 
 

Este trabalho tem como objetivo principal identificar as dificuldades e/ou barreiras 

enfrentadas pela gestão dos contratos de serviços continuados em uma instituição pública 

federal demonstrando os benefícios e as adversidades provenientes da implantação da 

terceirização. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

  Para alcançar o objetivo geral, foram listados os seguintes objetivos específicos: 

a) Selecionar os contratos de serviços continuados firmados no período de 2014 até 

o final de 2017; 

b) Identificar as estratégias utilizadas pela administração pública na gestão dos 

contratos; 

c) Correlacionar as estratégias com as normas que regem a gestão. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 

Nesta seção são abordados, inicialmente, os pressupostos sobre a Administração 

Pública a partir do modelo gerencial. Posteriormente são apresentados os conceitos de 

terceirização e sua e relevância na administração pública brasileira. Por fim, introduz-se 

ao leitor uma abordagem a respeito da gestão dos contratos terceirizados. Dentre o 

arcabouço teórico utilizado para balizar esta pesquisa, destacam-se as obras e estudos de 

Polonio (2000), Martins (2001), Justen Filho (2014) e Fernandes e Lara (2013). 

 
 

2.1 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA 

 

A administração pública brasileira possui, em sua formação, influência direta dos 

direitos francês, alemão e italiano. Pode-se dividi-la temporalmente em quatro momentos 

de destaque, quais sejam: Estado Administrativo (1930 – 1945), Estado para o 

desenvolvimento (1946 – 1964), Estado Intervencionista (1965 – 1979) e Estado 

Regulador (Neoliberal - 1980 até o presente). 

Em 1934, com a formulação da Constituição, instituiu-se um Tribunal de Direito 

Administrativo Federal, que marcou um grande avanço no direito administrativo 

brasileiro. A referida Constituição, concebida após a Revolução de 1930, significou, na 

verdade, “a passagem do Brasil agrário para o Brasil industrial” (COSTA, 2008 p. 841) e 

foi marcada por uma intervenção crescente na esfera social, assumindo esta como uma 

característica marcante e atuando nas áreas da saúde, educação, assistência, previdência 

social e economia.  

Com influência direta do taylorismo, que se caracteriza pela ênfase nas tarefas, 

esse modelo de gestão possibilitou o aumento da eficácia do nível operacional e a esfera 

estatal teve como alguns de seus princípios a divisão do trabalho, especialização, 

hierarquia e autoridade, direcionando os gestores públicos para: planejar, controlar, 

organizar, assessorar, dirigir etc. (PRESTES, 2013) 

Com o crescimento da demanda estatal houve uma expansão da máquina pública, 

com a criação de pessoas jurídicas para desenvolver os serviços públicos, 

consequentemente aumentando o número de servidores públicos capacitados para atender 

as demandas das novas tarefas assumidas pela administração pública.  
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Ainda conforme Prestes (2013), um dos fatores que se destacaram nesse período 

foi a criação de um departamento próprio da administração, o Departamento 

Administrativo do Serviço Público - DASP, representando os princípios centralizadores 

e hierárquicos da burocracia clássica. Criado em 1937, ele foi fundamental para elaborar 

alternativas na busca pela solução dos problemas socioeconômicos, uma vez que as 

funções do Estado se multiplicaram rapidamente e em grande escala. 

A partir desse período as grandes organizações estatais foram se desenvolvendo, 

porém, com o passar dos anos, o Estado perdeu o controle sobre este crescimento, abrindo 

espaço para que crises políticas e econômicas enfraquecessem a esfera estatal. 

De acordo com Prestes (2013), com a chegada de empresas multinacionais ao país, 

principalmente do setor automobilístico devido ao investimento de países ricos, veio 

também à necessidade de descentralizar atividades periféricas, tendo como marco inicial 

a publicação do Decreto-Lei nº 200 em 25 de fevereiro de 1967, que estabeleceu diretrizes 

para uma reforma administrativa por meio da descentralização. 

O referido decreto determinou que a execução das atividades da administração 

federal deveria ser amplamente descentralizada, distinguindo os níveis de direção e de 

execução dentro da esfera federal; da administração federal para com as unidades 

federadas, mediante convênio, e ainda, da administração para o âmbito privado, este 

último mediante contratos ou concessões. (BRASIL, 1967) 

O decreto supracitado autorizou ainda a federação a contratar empresas na 

iniciativa privada para executar indiretamente atividades acessórias, mediante contrato, 

desde que estas empresas fossem suficientemente desenvolvidas e capazes de 

desempenhar os serviços executivos. 

Posteriormente tais atividades foram elencadas em um rol exemplificativo contido 

na Lei 5.645 de 10 de dezembro de 1970, que versa sobre os setores passíveis de serem 

terceirizados, tais como o transporte, conservação, custódia, operação de elevadores, 

limpeza e outras assemelhadas (BRASIL, 1970). 

No entanto, com a descentralização e a possibilidade de terceirização, o Estado 

foi perdendo o controle sobre as grandes organizações estatais. Dessa forma, para tentar 

minimizar o problema, o Estado começou a intervir diretamente nestas organizações, 

tentando reconcentrar as decisões e planejamentos, retomando assim a reforma 

administrativa. Ao longo das décadas de 60 e 70 ocorreram diversos movimentos 

populares demonstrando que a administração pública deveria ser mais bem planejada e 

com uma maior participação da população.(PRESTES, 2013) 
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Em consequência disso, na década de 80, a Administração Pública adotou um 

sistema de corte de gastos, direcionando-se para um retraimento do controle do Estado 

sobre a economia e buscando obter os melhores resultados possíveis com o mínimo de 

gastos. 

A partir da década de 90 passa a ser aplicada no Brasil a administração pública 

gerencial, baseada na administração norte americana e instituída por Fernando Henrique 

Cardoso, presidente do país à época, com propósito de transpor os óbices formados pela 

burocracia, priorizando sempre a eficiência, ou seja, buscando o aumento da qualidade 

do serviço público concomitante a redução de custos.(PRESTES, 2013) 

Nessa esteira, o Estado adota a função de regulador das atividades de todos os 

setores da administração pública, gerando um novo processo de crescimento do país, com 

planos de reforma da administração pública que, em 1995, ganhou impulso com a criação 

do Plano Diretor da reforma do aparelho do Estado. 

Com a publicação da Emenda nº 19 em 1998, que acrescentou ao texto da CF/88 

o princípio da Eficiência na Administração Pública, os gestores passaram a atuar 

objetivando racionalizar a máquina pública e aperfeiçoar o serviço prestado, 

desburocratizando os trâmites. Essa Emenda foi considerada por muitos como um 

símbolo de esperança de uma melhor gestão pública.(PRESTES, 2013) 

Considerando a inclusão do princípio da Eficiência e ainda, considerando que a 

Constituição da República Federativa de 1988 prescreveu a possibilidade de contratar 

bens e serviços de terceiros, aventando uma relação trilateral em face da contratação de 

determinado objeto, desde que respeitada a regra e o princípio do dever de licitar, a 

terceirização teve o intuito de maximizar a qualidade dos serviços e minimizar os custos. 

 

2.2 TERCEIRIZAÇÃO  
 

A terceirização representa uma forma de reestruturação administrativa, sendo 

gradativamente conceituada pelos pesquisadores em administração pública.  

Robortella (1994) estabelece que “a palavra terceirização incrustou-se 

definitivamente ao processo econômico, indicando a existência de um terceiro que, com 

competência, especialidade e qualidade, em condição de parceria, presta serviços ou 

produz bens para a empresa contratante. 

Segundo Polonio (2000) a terceirização pode ser definida como um processo de 

gestão empresarial que consiste na transferência de serviços para terceiros (pessoas físicas 
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ou jurídicas) que originalmente seriam executados dentro da própria 

empresa/organização. Nesse sentido, ele conclui que o processo de terceirização resultou 

da busca incessante pela redução dos custos e melhoria de qualidade, uma vez que aquele 

que opta por terceirizar pode concentrar energia em suas atividades principais, deixando 

para empresas especializadas a realização de atividades administrativas ou operacionais. 

Segundo Martins (2005), a terceirização envolve o intermediário, na relação entre 

duas pessoas, mas diferente de Polonio (2000), não se restringe apenas a serviços, mas 

também a bens ou produtos. 

Considerada um fenômeno que nasceu na Ciência da Administração 

(GUIMARÃES, 2012), pode-se dizer que a terceirização é um instrumento de gestão que 

permite às instituições públicas ou privadas a transferência da execução de atividades 

instrumentais que poderiam ser desenvolvidas pela própria instituição objetivando focar 

na atividade principal, sendo pactuadas através de contrato. 

De acordo com Justen Filho (2014 (a), p. 852), “terceirização consiste em um 

contrato de prestação de serviços por meio do qual um sujeito transfere a outrem o dever 

de executar uma atividade determinada, necessária à satisfação de um dever. ” 

Em sentido amplo, terceirizar é transferir a terceiros, através de contrato, 

atividades acessórias de uma empresa privada ou de uma organização pública, 

objetivando majorar a qualidade e produtividade da atividade principal das entidades, 

gerando cada vez mais resultados. Internacionalmente essa técnica ficou conhecida como 

outsourcing (Relatório Técnico DIEESE, 2015). 

Traçando um paralelo histórico, a ferramenta da terceirização ganhou força com 

a implantação do Estado Neoliberal, subindo ao patamar de estratégia dentro das 

organizações quando houve a expansão no ocidente dos princípios toyotistas de gestão, 

organização de trabalho e produção. Considerado muito mais do que uma introdução a 

novas tecnologias, o toyotismo reorganizou a produção e flexibilizou as condições 

trabalhistas, implantando uma nova forma de relação entre o capital e o trabalho, onde 

além da força de trabalho mover as engrenagens físicas da produção, também participam, 

sugerem e buscam a otimização da qualidade e da produtividade, sendo considerada uma 

mão de obra multifuncional e qualificada (MARCELINO, 2006). 

Contribuindo com os estudiosos acima citados, Fernandes e Lara (2013) 

sustentam que a terceirização teve destaque em meados de 1940, em decorrência da 

Segunda Guerra Mundial, onde as empresas precisavam se concentrar na produção de 
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armamentos e passaram a focar na atividade principal, delegando as atividades 

secundárias a empresas menores, de modo a atender a demanda existente na época. 

No âmbito público, a contratação de fornecimento de mão de obra terceirizada 

para realizar atividades periféricas pode ser praticada pela administração, desde que não 

haja uma relação de subordinação e pessoalidade, restando apenas a possibilidade de 

contratação de prestação de serviços indiretos, que devem ser definidos expressamente 

em edital de licitação e de forma tácita no objeto contratual. 

Buscando maior lisura nos procedimentos adotados pelas entidades públicas 

durante os certames de contratação de serviços terceirizados, é imprescindível fazer a 

distinção de atividade meio e a atividade fim de uma organização pública, como o 

posicionamento de Ramos (2001, p. 123): 

 

“Há quem identifique a atividade-fim do setor público como a prestação 
de serviços públicos. Dessa forma, as atividades diretamente 
direcionadas aos administrados são atividades-fim da Administração 
pública, em justaposição às atividades-meio, relativas à organização 
interna da Administração, que são instrumentais à realização das 
primeiras. ” 

 

Observando a proporção que a ferramenta de terceirização tomou, foram editadas 

normas que tratavam da terceirização na esfera da economia privada, por causa de 

alterações significativas que ocorreram no modelo de produção, o que levou o mercado 

privado a estimular novas práticas de contratação da forma de trabalho e de gerência nas 

empresas (DELGADO, 2004). 

Portanto, com as novas práticas gerenciais desenvolvidas pelas empresas privadas 

para atender ao setor público, pode-se dizer que atividades-fim são aquelas que visam 

desenvolver prestações diretamente aos administrados, tais como o serviço de tratamento 

de água (DUARTE, 2005), enquanto as atividades-meio compreendem o atendimento de 

serviços administrativos pertinentes da própria entidade pública. 

Em se tratando da terceirização na esfera pública, precisam-se estabelecer limites 

tácitos nos contratos, para que a prestação de serviços terceirizados não seja considerada 

fornecimento de mão de obra, tornando a contratação ilícita. Para Beurlen (2007), apesar 

da pequena distância entre os contratos de fornecimento de mão de obra com os de 

prestação de serviços, estes não podem ser distinguidos, pois, no caso da contratação de 

mão de obra seu objeto é construído ao redor de sujeitos, ao passo que, a contratação da 

prestação de serviços a atividade é realizada pelo contratado. 
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Segundo Cruz (2009) o trabalho temporário, que consiste naquele serviço 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, é um dos 

poucos tipos de contratação que é uma forma lícita de intermediação de mão de obra, pois 

há previsão expressa de acordo com a Lei 6.019/1974. 

Cabe salientar que o Tribunal de Contas da União – TCU, órgão fiscalizador dos 

gastos públicos, prevê, através de jurisprudências, a obrigatoriedade de contratação de 

força de trabalho através de concurso público, declinando em favor da terceirização pela 

Administração Pública apenas as atividades que não estiverem incluídas naquelas 

específicas como sendo atividades-fim do órgão e/ou atribuições de cargos de carreira 

dentro da instituição. 

Conclui-se, portanto, que é licita apenas a terceirização destinada a prestação de 

serviços para a execução de atividades ligadas a área meio do órgão ou entidade da 

Administração Pública, observando os requisitos de não pessoalidade e não subordinação, 

conforme corrobora Delgado (2009), que afirma que toda e qualquer atividade acessória 

pode ser terceirizada, não podendo existir uma relação entre as empresas de pessoalidade 

e subordinação direta, com um distanciamento entre as empresas contratadas. 

Dessa forma vê-se que a ideia de terceirização surgiu para proporcionar 

desenvolvimento operacional, qualidade e definição para as empresas, possibilitando a 

redução de custos com atividades de apoio, concentração na especialização do negócio, 

redução da estrutura organizacional, aumento da qualidade e foco na produtividade e 

lucratividade (TAVARES, 2011). 

No campo do tema exposto ficam evidentes os embates entre estudiosos do 

assunto. De acordo com Tavares (2011, p. 22), “a prática cotidiana (da terceirização) 

prova que as organizações se favorecem do processo de atendimento aos desejos 

empresarias e de mercado, por falta de uma jurisprudência legal, que oriente propostas 

corretivas, afim de cessar a burla nas relações de trabalho e possam proteger os direitos 

legais dos operários.” 

Desse modo pode-se compreender o alcance que a terceirização atingiu no 

processo de reestruturação da produção nas organizações, podendo ser aplicada em vários 

ramos de trabalho (indústria, comércio e serviços, por exemplo), tanto dos setores 

públicos quanto privados, diminuindo gastos com seleção e contratação de mão de obra 

e facilitando para que a organização possa se concentrar em atingir os objetivos 

almejados. 
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2.2.1 A PROMULGAÇÃO DA LEI DA TERCEIRIZAÇÃO E SUAS 

MUDANÇAS PARA O CENÁRIO ATUAL  

 

Como foi falado, a terceirização é uma ferramenta que abrange uma grande fatia 

de mercado no Brasil, porém pouco aperfeiçoada na legislação. Sem regulamentação 

específica, as fontes da justiça especializada resumiam-se à Súmula 331 do TST/2011, a 

Lei 6.019/1974 que normatiza o trabalho temporário e a Lei 7.102/1983 sobre o trabalho 

especializado de vigilância. 

Foi nesse contexto que o presidente Michel Temer sancionou e promulgou a Lei 

nº 13.429/2017, em 31 de março de 2017, com vigência a partir de decorridos 120 dias 

da publicação, ou seja, entrou em vigor em 12/11/2017. A predita lei visa regulamentar 

os serviços terceirizados no país e ampliar o tempo de contratação dos trabalhadores 

temporários. A Lei da terceirização utilizou o texto base do Projeto de Lei n 4.302/1998, 

que estava engavetado, e o PLC 30/2015, que já havia sido rechaçado no Senado.  

Com a publicação da Lei 13.429/2017 uma polêmica se instaurou no país, com 

opiniões diversas de entendidos no assunto, tanto a favor como contra. Os mais 

pessimistas afirmam que este é o começo do fim da Consolidação das Leis do Trabalho - 

CLT, enquanto a corrente positivista entoa que se trata de um marco da modernização 

trabalhista no país (SPAGNOL, 2017). 

Uma das vantagens apontada pelos entusiastas da Lei nº 13.429/2017 seria a de 

gerar maior segurança jurídica para as empresas tomadoras de serviços, permitindo o 

surgimento de pequenas e médias empresas especializadas, gerando, destarte, maior 

produtividade à tomadora desses serviços, que se focará em seu core business. 

Para as entidades, um dos tópicos mais importantes que pauteiam as discussões é 

sobre a restrição das atividades que podem ser terceirizadas. Através da lei predita, foi 

permitida a terceirização não só das atividades periféricas e aquelas consideradas meio 

de uma organização, mas também as atividades fim destas organizações poderão ser 

terceirizadas, limitando seu campo de atuação. 

A lei supramencionada não faz nenhuma vedação expressa à terceirização 

irrestrita no setor público, o que tem causado preocupação entre os estudiosos. A 

possibilidade de contratação de empresa privada para prestar serviços finalísticos de uma 

instituição pública contrapõe a justificativa de utilizar a terceirização para aumentar a 

produtividade e qualidade dos serviços ofertados à população. Conforme esclarece 
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Morais (2017) “a transferência de atividade-fim da tomadora de serviços não encontra 

outra motivação que não seja a obtenção de lucro com a exploração agressiva do trabalho 

humano, em nítida locação de mão de obra.” 

Uma das preocupações em torno dessa lei é em relação à geração de empregos. 

Os defensores da terceirização irrestrita afirmam que haverá redução na informalidade, 

além de regularizar os casos de terceirização de atividades-fim já praticados no país. 

Enquanto em outro viés, os críticos afirmam que as vagas de emprego devem diminuir, 

considerando que um profissional terceirizado possui uma carga horária até 3h maior, 

sobrecarregando este funcionário. 

No que compete ao trabalhador, a Lei da Terceirização também gera alvoroço. As 

maiores críticas dizem respeito aos riscos de precarização do trabalho, com menos 

proteção aos direitos dos trabalhadores. De acordo com levantamentos do Departamento 

Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE, os funcionários 

terceirizados recebem em média 25% menos do que os empregados diretos e possuem 

uma jornada laboral semanal até 7% maior, sendo que permanecem empregados por 

menos da metade do tempo. Dessa forma, muitos trabalhadores veem com preocupação 

as mudanças propostas na Lei, vislumbrando riscos de diminuição de salários e 

benefícios, maior rotatividade e jornadas de trabalho maiores (Nota Técnica nº 172, 

DIEESE, 2017) 

 

2.2.2 VANTAGENS E RISCOS DA TERCEIRIZAÇÃO  

 

Movimentando milhões de reais todos os anos, a mão de obra terceirizada é usada 

amplamente no país, correspondendo a cerca de 25% da força de trabalho do Brasil, entre 

os setores públicos e privados, sendo utilizada de forma natural pelas empresas, para 

atingir metas com baixos custos empregados, segundo dados extraídos da Relação Anual 

de Informações Sociais - RAIS contabilizados no ano de 2015. 

Há quem defenda a prática da terceirização por suas vantagens, conforme cita 

Castro (2000) afirmando que a aplicação desta técnica de administração gera o 

crescimento do número de empresas dentro da economia nacional, proporcionando um 

aumento no número de postos de trabalho, com vantagens refletidas na área social, pois 

um dos principais objetivos do Direito do Trabalho é o pleno emprego e a garantia de 

trabalho para todos. 



18 
 

Martins (2001 p. 42) corrobora com esse pensamento citando que “sob aspecto 

administrativo, a principal vantagem seria a de se ter alternativa para melhorar a qualidade 

do produto ou serviço, obtendo um controle de qualidade total dentro da empresa”. 

Empregada como ferramenta de descentralização robusta, a terceirização pretende 

reorganizar a capacidade de gestão, impulsionando, capacitando e qualificando 

setorialmente a força de trabalho, possibilitando a criação de postos de trabalho onde 

antes não existiam, gerando desenvolvimento socioeconômico da população afetada pelo 

desemprego (GIRARDI, 2006). 

Além da geração rápida de posto de trabalho, e baseado nos apontamentos 

realizados por Sekido (2010), podem-se destacar como vantagens da ferramenta da 

terceirização:  

 

 Especialização no ramo: as empresas podem focar diretamente na sua atividade 

principal, garantindo menor tempo despendido em treinamento e 

desenvolvimento de profissionais para realizar atividades periféricas; 

 Estrutura administrativa simplificada: ao reduzir contratos profissionais e níveis 

hierárquicos, a empresa diminui as áreas de responsabilidade que necessitam de 

atenção; 

 Competitividade: com possibilidade de focar nos objetivos organizacionais, há 

maior agilidade na tomada de decisões da empresa, que colabora para aumentar a 

competitividade e aquecer o mercado; 

 Produtividade: com a organização concentrada na atividade-fim da empresa, a 

produtividade também tende a aumentar; 

 Diminuição de desperdícios, tanto monetários quanto temporais: direcionando o 

foco da empresa, busca-se a economicidade e presteza no atendimento das 

demandas; 

 Integração da força de trabalho: com o corpo de funcionários mais enxuto e focado 

em atingir as metas da organização, a tendência é que haja uma maior união e 

sinergia entre os empregados e até mesmo dos dirigentes da organização. 

Por outro lado, existem desvantagens claras em aderir a prática da terceirização, 

como a desvalorização salarial, a precarização laboral e desvios de função no ambiente 

de trabalho. 
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A prática em questão, de fato, possibilita a criação de postos de trabalho, porém 

estes se configuram sem estabilidade, pouco alicerçados juridicamente e trazendo risco 

de precarização da mão de obra, gerando insegurança no emprego, fomentando a 

rotatividade e consequentemente as dissoluções não amigáveis de vínculos empregatícios. 

Oliveira (1994) doutrina que a terceirização não pode ser confundida com o termo 

“parceria”, pois esta não é uma prerrogativa dos contratos terceirizados, ou seja, a ideia 

de que o funcionário terceirizado possa realizar tarefas diferentes do estipulado na 

Classificação Brasileira de Ocupações - CBO, mesmo que seja em benefício do órgão, 

pode ser considerada como enriquecimento ilícito por parte da instituição pública. 

Com os altos índices de desemprego que o país enfrenta no ano de 2017, muitas 

vezes as empresas se deparam com currículos de pessoas altamente qualificadas 

pleiteando vagas que exijam menos competência do empregado. Se este funcionário com 

qualificações notórias for contratado para exercer uma atividade terceirizada que exija 

apenas atribuições auxiliares, deve o fiscal do posto terceirizado redobrar sua atenção 

para que o funcionário terceirizado não extrapole suas atividades e atue além das 

atribuições exigidas do cargo, pois, dessa forma, a instituição pode acabar obtendo um 

serviço especializado, mas pagando por um serviço de nível mediano. 

Essas situações podem acarretar prejuízos maiores para a administração pública, 

como por exemplo, uma demanda trabalhista em face de um dos funcionários 

terceirizados, que, caso realize atividades inerentes as de servidores públicos pode 

requerer, junto à justiça do trabalho, equiparação salarial, danos morais em virtude de 

desvio de função e até mesmo vínculo trabalhista com a instituição. 

Outro ponto muito questionado refere-se à redução dos custos em virtude da 

delegação das atividades secundárias às empresas prestadoras de serviços, pois o custo 

com contratação, treinamento e encargos trabalhistas não deixou de existir, apenas foi 

transferido para uma empresa que os cobrará posteriormente do tomador de serviços. 

Dessa forma, no momento de celebração do contrato de prestação de serviços, todos os 

valores investidos serão repassados a contratada, não existindo efetiva redução de custos 

(CASTRO, 2000). 

Como menciona Delgado (2004, p. 171), “o mecanismo terceirizante também 

estimula processos de alta rotatividade da mão de obra, sobretudo no que concerne às 

empresas tomadoras de serviços, causando insegurança no emprego e insuflando 

sentimentos de individualização nas relações de trabalho”. 
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Além dos pontos acima citados, outras desvantagens que podem-se destacar são: 

diminuição do controle de qualidade operacional; precarização da remuneração do 

trabalhador; conflitos entre sindicatos e as empresas, além de impactar também no âmbito 

social, pois, como preconiza Godoy, Mascarenhas e Pinto (2007), as condições de 

trabalho desiguais e diferenciação de contratação e remuneração entre os terceirizados e 

os demais empregados/servidores públicos geram discriminação e preconceito com os 

trabalhadores, impactando no seu bem-estar. 

Na esfera pública, um dos riscos relacionados a terceirização pode ocorrer durante 

o processo de contratação. Algumas empresas utilizam a terceirização de forma ilícita, 

com o intuito de obter maior lucro, podendo tentar realizar fraudes em processos 

licitatórios e no cumprimento de legislações trabalhistas. Conforme afirma Sekido (2010), 

nestes casos a ferramenta da terceirização pode se tornar prejudicial não só para os 

trabalhadores, mas também para os tomadores de serviços, que podem responder 

subsidiariamente sobre essas questões.  

Ainda na esteira do pensamento de Sekido (2010), pertinente à contratação com a 

administração pública, que utiliza os procedimentos licitatórios estabelecidos na Lei 

8666/1993, percebe-se que a empresa vencedora é aquela que ofertar o menor preço, mas 

para ganhar, muitas vezes essas empresas apresentam propostas inexequíveis, com uma 

pequena margem de lucro, que pode ocasionar inadimplência de encargos trabalhistas no 

futuro e até culminar no atraso de pagamento de salários e benefícios aos trabalhadores, 

restando obrigações contratuais inadimplidas, e quando isso acontece, o tomador de 

serviços é chamado a fazê-lo. 

 

2.3 GESTÃO DE CONTRATOS TERCEIRIZADOS NO SETOR 
PÚBLICO  

. 

 A despeito do uso recorrente da terceirização em algumas esferas do poder 

público, alguns limites a terceirização foram impostos. De acordo com o relatório técnico 

publicado pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos – 

DIEESE (2015), não se pode transferir a terceiros as chamadas “atividades exclusivas do 

Estado”, entre elas estão: o poder de polícia, magistratura, diplomacia, segurança pública 

(diferenciada da segurança patrimonial de bens e prédios públicos), fiscalização, 

auditoria, procuradoria geral, fazenda pública, entre outras. 
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Outro dispositivo elaborado para regimentar as contratações com o Estado foi a 

criação e implementação da Lei 8.745/1993, que regulamentou a adoção de contratos por 

tempo determinado junto à administração pública sem a aplicação de concurso público, 

visando a celeridade e corte de despesas administrativas. Sua elaboração foi uma forma 

de atenuar possíveis adversidades em situações atípicas e temporárias, tais como 

calamidade pública, surtos endêmicos, entre outros considerados de excepcional interesse 

público (BRASIL, 1993). 

Contudo, é impreterível salientar que a terceirização não poderá ser usada como 

artifício para burlar a regra do concurso público para a seleção de pessoas para ocupar 

determinado cargo ou emprego público.  

A contratação direta de pessoal para cargo/emprego público de carreira configura 

nulidade contratual e pode ensejar responsabilização ao gestor público por possibilitar 

acesso sem o devido tramite legal de concurso público de provas ou provas e títulos, 

conforme previsto na Constituição Federal. Tampouco pode-se utilizar o critério de custo 

com despesa de pessoal entre um funcionário terceirizado amparado pela CLT e um 

servidor público estatutário para justificar uma contratação de serviço terceirizado, 

temporário ou continuado, para exercer atividades consideradas principais do órgão 

público (SCHERCH, 2016). 

Assim sendo, pode-se afirmar que na administração pública, a titularidade do 

serviço sempre será vinculada ao Estado em todas as suas esferas, porém, a terceirização 

despontou como uma ferramenta administrativa pela qual a organização pode transferir 

as atividades de apoio (tais como serviços gerais, manutenção predial, limpeza de 

instalações públicas e segurança patrimonial, por exemplo) a outrem, observando os 

critérios de impessoalidade e não subordinação dessas contratações, prevendo que a 

entidade arque com a responsabilidade subsidiária trabalhista, caso fique constatada a 

ingerência, omissão e/ou prevaricação na fiscalização dos cumprimentos das obrigações 

contratuais e legais da prestadora de serviço, conforme previsto na Súmula 331 do 

Tribunal Superior do Trabalho – TST.  

 Nesta seara, pode-se dizer que a terceirização nos órgãos públicos tem por 

finalidade a contratação de serviços diversos por meio de empresa interposta entre o 

tomador de serviços e a mão-de-obra, mediante contrato de prestação de serviços 

precedidos de licitação aos moldes da Lei 8.666/1993 e pelas leis que posteriormente a 

alteram. A relação de emprego se faz entre o trabalhador, que é amparado pela 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT – Lei 5.452/1943), e a empresa prestadora de 
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serviços, e não diretamente com o tomador de serviços, impedindo que a entidade pública 

estabeleça vínculos jurídico-trabalhistas com os funcionários (CAFFARO, 2013). 

No âmbito Federal, o Decreto 2.271/1997 enumerou as atividades que podem ser 

preferencialmente desenvolvidas por terceiros, bem como impõe limites ao uso da 

terceirização pelos gestores públicos. De acordo com o decreto acima citado, 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 (BRASIL, 1997). 

O decreto supramencionado ainda versa sobre as atividades que não poderão ser 

executados de forma indireta, tais como: atividades inerentes as categorias funcionais 

abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou entidade, salvo com expressa disposição 

legal em contrário ou quando se tratar de cargo extinto no âmbito do quadro geral de 

pessoal (BRASIL, 1997). 

A partir da norma supracitada, diversas regras foram elaboradas para padronizar 

as contratações de serviços na administração pública federal. O Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG) publicou a Instrução Normativa nº 

02/2008, buscando aperfeiçoar as relações entre a gestão dos contratos de terceirização e 

as empresas contratadas, através de uma série de providências e procedimentos para 

disciplinar estas contratações, e ainda, fundamentar os deveres de execução e fiscalização 

destes contratos. 

Consoante ao tema, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ publicou a Resolução 

nº 98 em 10 de novembro de 2009, que versa sobre os encargos trabalhistas a serem pagos 

pelos tribunais às empresas contratadas para prestar serviços de forma continuada no 

âmbito do poder judiciário, prevendo possíveis demandas trabalhistas que impliquem em 

responsabilidade subsidiaria. 

Na esfera da instituição pública objeto desta pesquisa, a execução de contratos de 

serviços terceirizados iniciou-se em meados dos anos 2000, onde, vislumbrando a 

crescente demanda por estes serviços dentro do órgão, publicou, posteriormente, a 

Instrução Normativa 04 em 30 de outubro de 2008, que visa normatizar e estabelecer 

procedimentos a serem observados por todos os servidores envolvidos nos processos de 

contratação de serviços e compras de qualquer natureza, além da gestão dos contratos 

administrativos. 

Dentre as normas supramencionadas, a Instrução Normativa 02/2008 do MPDG 

tem posição de destaque, sendo considerada o livro básico para a contratação de serviços 
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junto a administração direta do poder executivo, bem como suas autarquias e fundações. 

Com o decorrer do tempo, alguns pontos da referida instrução normativa ficaram 

defasados, o que motivou sucessivas alterações em seu texto ao longo dos anos, até que 

ela foi completamente substituída pela Instrução Normativa nº 05/2017, divulgada em 26 

de maio de 2017, trazendo inovações aos gestores públicos e também para as empresas 

privadas. 

A Instrução Normativa 05/2017 do MPDG apresenta novos modelos de planilhas 

de custos a serem consideradas no Termo de Referência para a contratação de força de 

trabalho terceirizada, além de explanar sobre as fases de procedimentos e planejamento 

da contratação, gestão de contrato e seleção de fornecedores.  

Percebe-se também um conceito mais detalhado dado ao contrato de terceirização, 

onde observa-se que os serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra são 

aqueles onde: o empregado fique a disposição nas dependências do tomador para a 

prestação dos serviços; a contratada não compartilhe os recursos humanos e materiais 

disponíveis de uma contratação para a execução simultânea de outro; a contratada 

possibilite a fiscalização pelo tomador de serviços quanto a distribuição, controle e 

supervisão dos recursos humanos alocados ao contrato.  

Dessa forma, conclui-se que precisa haver dois elementos presentes na 

caracterização do contrato de terceirização: 1) a prestação de serviços de natureza 

continuada e 2) a execução de serviços mediante cessão de mão de obra por uma pessoa 

jurídica contratada. 

Conforme conceitua Franca (2017) são serviços de natureza continuada aqueles 

que apresentam necessidade duradoura na Administração, sob pena de, em sua ausência, 

se colocar em risco o funcionamento do órgão ou entidade, podendo até mesmo 

comprometer o alcance da missão institucional ou do interesse público, razão de existir 

de toda e qualquer organização administrativa.   

Quando a Administração não possuir meios para executar diretamente tal 

atividade, e que é imprescindível para atender a missão do órgão, utiliza-se a ferramenta 

da terceirização, contratando pessoa jurídica que faça a cessão de mão de obra para 

realizar a referida atividade.  

Os contratos firmados entre as empresas privadas e o órgão público objeto desta 

pesquisa são regidos pela Lei 8.666/1993 e pelas normas acessórias, tais como: Instrução 

Normativa 02/2008 do MPDG (atualizada para a Instrução Normativa 05/2017); 

Instrução Normativa 04/2008 (norma interna do órgão), Consolidação das leis do 
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Trabalho – CLT, Convenções Coletivas de Trabalho, entre outras que assegurem a 

prestação do serviço adequadamente dentro de cada categoria específica. 

As empresas que possuem contrato de serviço terceirizado com a instituição 

nomeiam prepostos para responder pela empresa junto à gestão do contrato, sendo 

repassado a estes qualquer recomendação da entidade para propiciar a boa execução 

contratual.  

Inovando em relação ao normativo do MPDG 02/2008, a Instrução Normativa 

05/2017 estabelece critérios para a indicação de prepostos pelas empresas, tais como: a 

indicação poderá ser recusada pelo órgão/entidade, desde que devidamente justificada, 

devendo a empresa fazer nova indicação; o órgão/entidade poderá convocar o preposto 

para a adoção de providencias que devam ser cumpridas de imediato; a empresa deverá 

manter o preposto da empresa no local da prestação de serviço, dependendo da natureza 

do objeto contratado, entre outras premissas que não existiam na instrução normativa 

anterior (FRANCA, 2017). 

Contudo, a terceirização de serviços no âmbito público deve ser usada com 

cautela, pois a falta de fiscalização ou o não atendimento de alguma norma legal durante 

a execução do contrato de terceirização pode sugerir até que esta foi feita de forma ilícita, 

pois a Justiça do Trabalho considera fraudulenta a contratação de serviços terceirizados 

que forem identificados como finalísticos da organização, bem como as atividades 

consideradas estratégicas, como gerenciamento, assessoramento, controle, direção, entre 

outras. 

Em suma, a terceirização só é admissível se não constituir violação ao princípio 

constitucional da contratação de servidores mediante concurso público, em outros termos, 

se não configurar burla à obrigatoriedade de contratar pessoal por certame público, 

excetuando aquelas atividades relativas aos cargos extintos ou em extinção e as de apoio 

administrativo, de acordo com o Decreto 2.271/97 e as normas emanadas do MPDG. 

(FRANCA, 2017) 

Por ser um tema com situações imprevisíveis e personalíssimas, os casos omissos 

da IN 05/2017 serão dirimidos pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão, que poderá expedir normas complementares, em especial 

sobre a fase de Planejamento das Contratações, as sistemáticas de fiscalização contratual 

e repactuação, e os eventuais valores máximos ou de referência nas contratações dos 

serviços, bem como disponibilizar em meio eletrônico informações adicionais, prezando 

assim pela efetividade dos serviços contratados e melhoria do gasto dos recursos públicos. 
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3. METODOLOGIA  

 

Considerando o vasto campo de informações sobre o tema, e o caráter 

multidisciplinar dos autores já citados, a presente pesquisa busca obter resultados 

qualitativos, através de um estudo de caso sobre a gestão de contratos terceirizados de 

serviços continuados em uma instituição pública federal, objetivando averiguar quais são 

as dificuldades encontradas pela gestão e pelos fiscais dos postos de serviço terceirizado, 

contando com os dados obtidos através de aplicação de questionários com alguns 

servidores públicos lotados na instituição. 

O critério utilizado para classificar o presente estudo quanto a natureza da 

pesquisa se baseia no que leciona SIENA (2007), que conceitua como básica, a pesquisa 

com o objetivo de gerar novos conhecimentos para prover o avanço da ciência, sem 

preocupação com aplicação prática imediata. 

A aplicação do método de estudo de caso se justifica, pois, como leciona Yin 

(2010) a utilização do referido método se dá quando deseja-se entender um fenômeno da 

vida real em profundidade, mas este entendimento engloba importantes condições 

contextuais. A presente pesquisa possui o intuito de elucidar e demonstrar como a 

terceirização de serviços continuados está sendo empregada e administrada em uma 

instituição pública federal. 

Quanto aos demais elementos de pesquisa, o presente instrumento possui caráter 

exploratório, utilizando levantamentos bibliográficos em artigos científicos, manuais 

acadêmicos, instruções normativas, legislação especifica, e questionários formulados 

com questões abertas, aplicados ao gestor e dois fiscais de postos de trabalho terceirizado 

separadamente, buscando um contato mais direto com os conhecedores do tema e 

possibilitando a coleta de maiores e mais ricas informações, descrevendo as 

características da gestão e da fiscalização de contratos terceirizados na instituição. 

 Dessa forma, esta pesquisa busca interpretar fenômenos de modo indutivo, 

atribuindo significados aos dados coletados no ambiente natural da instituição, além de 

contar com a observação da pesquisadora frente à realidade da gestão de contratos 

terceirizados, com o intuito de contrapor a teoria com a prática vivenciada na instituição 

pública. 

O Quadro 1 a seguir descreve detalhadamente os critérios de pesquisa bem como 

suas classificações: 
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Quadro 1 - Estrutura metodológica da pesquisa 

Critério Classificação Descrição 

Natureza Básica 
Objetiva gerar conhecimentos novos, úteis para o avanço da 
ciência sem aplicação prática prevista. 

Objetivo do 
estudo 

Exploratória 

Por meio da investigação, busca proporcionar mais 
informações sobre o assunto, possibilitando maior definição e 
delineamento ao tema, o que pode gerar conhecimentos para 
a aplicação prática. 

Descritiva 

Através do registro e da descrição de fatos observados pelo 
pesquisador, este tipo de pesquisa visa relatar características 
de determinada parcela da população, fenômeno ou 
estabelecimento, expondo técnicas padronizadas de coleta de 
dados. 

Procedimentos 

Bibliográfica 
Elaborada a partir de materiais já publicados, como livros, 
artigos científicos, dissertações, entre outros. 

Estudo de caso 

Consiste em coletar e analisar informações sobre determinado 
individuo, família, grupo ou instituição, com o intuito de 
estudar os aspectos variados dessa convivência, de acordo 
com o objeto de pesquisa 

Abordagem Qualitativa 

Considera que existe um vínculo indissociável entre o mundo 
real e o sujeito, algo que não pode simplesmente ser traduzido 
em números. Busca interpretar fenômenos e atribui 
significados ao ambiente natural, considerando o pesquisador 
como instrumento-chave da pesquisa. 

Fonte: Elaborado pela autora adaptado dos teóricos Prodanov e Freitas (2013). 
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4. APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS  

  

A organização pública objeto desta pesquisa executa, desde meados dos anos 

2000, a terceirização de serviços periféricos, limitando-se aos serviços de limpeza na 

capital e no interior do Estado e vigilância patrimonial. 

 Com o passar dos anos ocorreu o aumento da demanda e do alcance da entidade 

no Estado de Rondônia. Com o crescimento da instituição e ainda, considerando a 

reestruturação de cargos de carreira dentro do órgão, foi possível ampliar a área de 

contratação dos postos de trabalho de apoio operacional, que passaram a configurar com 

os seguintes postos: supervisora (dos postos terceirizados alocados ao contrato), copeira, 

jardineiro, auxiliar de serviços gerais, oficial de manutenção predial, e os de atividade-

meio, como os postos de recepcionista e motoristas de veículos médios. Posteriormente 

houve o acréscimo de postos de apoio administrativo, de acordo com a necessidade e 

oportunidade da instituição, como auxiliar de almoxarife e auxiliar administrativo, todos 

devidamente vinculados a uma unidade e um fiscal designado pela instituição. 

Como consta na Instrução Normativa 04/2008, norma interna da instituição, o 

gestor de contratos de serviços terceirizados deverá ser um representante da 

Administração, designado pelo dirigente máximo do órgão para acompanhar a execução 

do contrato e promover as medidas necessárias para a fiel execução das condições 

previstas no ato convocatório e no instrumento contratual. 

O chefe da seção de administração predial da instituição é o responsável pela 

gestão dos contratos de serviço terceirizado continuado, bem como a análise e aplicação 

de notificações/penalidades contratuais, repactuação/reequilíbrios econômico-

financeiros, liberação de pagamento de notas fiscais, glosas por descumprimento 

contratual, dentre outros serviços inerentes a gestão. 

Atualmente o gestor acima citado é responsável por quatro contratos de serviços 

terceirizados. Podem-se dividir os contratos supramencionados em três categorias: dois 

contratos de limpeza e conservação (capital e interior), um contrato de vigilância 

patrimonial (capital) e um contrato de apoio administrativo e operacional (capital), 

conforme demonstrado no Quadro 2: 
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Quadro 2 - Detalhamento dos contratos de serviço terceirizado 

Contrato Objeto contratual Quant. postos Vigência  

Contrato 
016/2014 

Vigilância patrimonial 
armada ostensiva e 
extensiva diurna e noturna 

Três postos de 
vigilância 24h 

12 meses a partir de dez/2014, 
prorrogado através de termos aditivos 
até Dez/2018.  

Contrato 
017/2014 

Limpeza e conservação 
patrimonial nos prédios da 
justiça eleitoral da capital 
do Estado 

19 postos de 
serventes de 
limpeza e um posto 
de supervisor 

Quatro meses e dezesseis dias a partir 
de Dez/14 (período remanescente do 
Contrato 04/2013), prorrogado através 
de termo aditivo por 24 meses, até 
Mai/2018. 

Contrato 
08/2015 

Limpeza e conservação 
patrimonial nos prédios da 
justiça eleitoral do interior 
do estado 

21 postos de 
serventes de 
limpeza 

Quatro meses a partir de Set/2015 
(período remanescente do Contrato 
24/2013), prorrogado através de termo 
aditivo por 24 meses, até Dez/2017. 

Contrato 
04/2016 

Apoio administrativo, 
apoio operacional e 
copeiragem 

47 postos diversos 
de apoio 
administrativo, 
apoio operacional e 
copeiragem. 

De Abr/2016 até Set/2018. Sem 
prorrogação até o momento. 

Fonte: Elaborado pela autora com base dos dados publicados no sítio da instituição. 

 

Somando todos os postos vinculados aos contratos acima listados percebe-se o 

montante de 96 funcionários terceirizados (três postos de vigilância 24h correspondem a 

12 funcionários, respeitando a legislação específica de carga horária e intervalos 

intrajornada), lotados nas unidades da entidade tanto da capital quanto do interior do 

Estado de Rondônia, com carga horária e salários diferentes dos servidores efetivos. 

A figura do fiscal de um posto terceirizado é estabelecida no contrato de prestação 

de serviços terceirizados, que determina que o fiscal deverá ser o servidor efetivo que 

ocupar o posto de chefia da unidade solicitante do serviço de apoio terceirizado. 

Dependendo da necessidade, um fiscal pode supervisionar o serviço de mais de 

um posto terceirizado ao mesmo tempo, como por exemplo, um posto operacional e um 

posto administrativo podem estar lotados dentro da mesma unidade. Na instituição 

existem dezenove fiscais de serviço terceirizado que atestam mensalmente se o serviço 

realizado pelo posto foi prestado a contento e de acordo com o estabelecido 

contratualmente e, assim como o gestor, também acumulam a função de fiscal e de chefia. 

A entidade pública capacita os gestores destes contratos anualmente, atualizando-

os acerca de mudanças na legislação trabalhista, na gestão e fiscalização de contratos de 

prestação de serviços com a administração pública, entre outras possíveis ocorrências que 

possam surgir durante a vigência de um contrato. O gestor fica encarregado de multiplicar 

essas capacitações aos fiscais dos postos de serviço terceirizado, com o intuito de garantir 

uma fiscalização e atuação diligente em todos os contratos, buscando dirimir quaisquer 
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óbices no transcorrer contratual, possibilitando que a mão de obra efetiva se concentre 

nas atividades finalísticas da instituição. 

Contudo, existem muitos desafios a serem enfrentados pela gestão. Buscando 

realizar um parâmetro entre a legislação aplicada a terceirização, a visão do gestor dos 

contratos terceirizados e dos fiscais dos postos de trabalho terceirizado, foi aplicado um 

questionário com cada um dos personagens acima citados, a fim de verificar os pontos de 

vista dos participantes desta relação trilateral, conforme pode-se observar através dos 

Quadros 3 e 4: 

 

Quadro 3 - Questionário aplicado ao gestor 

Questionário Entrevistado 
1. Como ficou estabelecido 
quem seria o gestor dos contratos 
terceirizados na instituição? 

Através do regimento interno do órgão, que estabelece que o 
servidor efetivo que ocupar a chefia da seção de 
administração predial será o gestor dos contratos de serviços 
terceirizados. 

2. Desde quando você ocupa o 
lugar de gestor de contratos de 
serviços terceirizados no órgão? 

Desde meados de 2008. 

3. A acumulação de cargos de 
chefia e de gestor de contratos pode 
atrapalhar o desempenho de suas 
atividades como gestor? 

A sobrecarga é evidente. Além das atividades inerentes da 
seção, a atuação como gestora de quatro contratos de 
terceirização em vigor exige bastante dedicação, pois preciso 
a todo tempo me atualizar e manter contato com as empresas. 
Por sorte conto com a ajuda de mais dois servidores e uma 
auxiliar administrativa, que me auxiliam nas atividades 
rotineiras da seção, me dando a oportunidade de me 
concentrar na gestão dos contratos. 

4. A luz da publicação da IN 
05/2017, como esta instrução 
normativa poderá aprimorar a gestão 
de contratos terceirizados? 

A instrução normativa n. 05/2017 delimitou e classificou 
formas de terceirização que já eram praticadas pelas 
instituições públicas, mas não havia sido normatizada, além 
de padronizar a forma de contratação no âmbito federal. A 
nova instrução normativa veio para auxiliar a gestão e a 
fiscalização, apresentando um modelo de planejamento de 
contratações de serviços, com maior organização, 
apresentação de estudos técnicos, entre outras questões que 
não eram bem elaboradas na IN 02/2008. 

5. Sobre os fiscais dos postos de 
serviços terceirizados, qual é a 
contribuição deles para garantir a boa 
execução contratual? 

O papel do fiscal dos postos de serviços terceirizados é 
verificar se as atividades prestadas pelo posto de trabalho 
estão de acordo com o pactuado em contrato, respeitando as 
atribuições de cada cargo impostas no CBO. Caso o 
funcionário terceirizado que ocupa aquele posto esteja 
faltando com assiduidade e pontualidade ou deixando a 
desejar na execução de suas atividades, o fiscal, 
mensalmente, elabora um relatório de avaliação deste posto, 
e, caso os relatórios apresentem sucessivos problemas, será 
solicitado à empresa que faça troca do funcionário que ocupa 
aquele posto. Em um contrato de serviço terceirizado 
continuado com muitos postos, a função do fiscal é 
primordial para auxiliar a gestão a garantir a completa 
execução do contrato. 

6. No seu entendimento, como 
deveriam ser escolhidos os postos de 
fiscal de serviço terceirizado? 

O fiscal do serviço terceirizado é um servidor público, que 
supervisionará o serviço terceirizado. Ocorre que a maioria 
das vezes, o fiscal é o encarregado do setor onde o posto 
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terceirizado está lotado, e com a rotatividade de servidores 
que passam pelas chefias, acaba ficando puxado para a 
gestão orientar os novos fiscais. Para evitar essa demanda, 
sugeriria que o posto terceirizado fosse fiscalizado pelo 
servidor que tem mais tempo no setor, que já sabe como ele 
funciona e como o funcionário terceirizado poderia 
contribuir. 

7. Como pode ser aperfeiçoada a 
relação entre a empresa contratada e 
o tomador de serviços, para que haja 
sinergia na gestão? 

Muitas empresas que ganham licitações para prestar serviços 
terceirizados visam apenas os lucros e desconhecem as 
legislações que amparam o contrato ou as prerrogativas 
inerentes à gestão, o que pode gerar alguns atritos quando é 
necessário, por exemplo, penalizar/glosar valores referentes 
a serviços não cumpridos. Para haver harmonia seria 
necessário que todas as empresas conhecessem e seguissem 
tanto a IN 05/17, quanto as demais normas acessórias em que 
se baseiam o contrato, todas explícitas no termo de referência 
e no edital de contratação. 

8. Como pode ser aperfeiçoada a 
fiscalização do posto de trabalho 
terceirizado? 

O fiscal precisa buscar conhecimento sobre as atividades que 
o funcionário terceirizado pode desempenhar dentro da 
instituição, além de conhecer bem a legislação e o contrato. 
São informações que nem sempre precisam partir da gestão 
do contrato, bastando que o servidor tenha vontade de buscar 
esse conhecimento para auxiliá-lo na fiscalização do serviço 
do posto de serviço terceirizado, e não apenas o funcionário 
terceirizado que ocupa aquele posto. 

9. Como gestor, existe alguma 
melhoria que você indicaria para 
desenvolver a gestão de contratos de 
serviços terceirizados na instituição? 

Além de investir mais no treinamento dos fiscais e até 
mesmo da gestão dos contratos de serviços terceirizados, não 
tenho outra melhoria em mente. A gestão atualmente 
funciona, as adversidades que surgem são contornadas 
sempre buscando o melhor para a instituição. 

10. Como gestor, como você vê a 
questão da responsabilidade 
subsidiária e da ação regressiva que se 
pode sofrer, caso haja alguma falha na 
gestão? 

É uma grande responsabilidade exercer a função de gestor de 
contratos administrativos justamente por causa dessa 
previsão legal. O fato de poder ser imputada pelo 
cometimento de algum ato ilegal ou prevaricar durante a 
vigência dos contratos me motiva a continuar buscando 
meios de melhorar minhas práticas de gestão, mas as vezes a 
pressão é enorme. 

11. Como gestor, como você 
enxerga o uso da terceirização pelas 
entidades públicas? 

Como gestora e conhecedora da legislação e das 
desvantagens da terceirização para o funcionário, não 
gostaria que a terceirização fosse ampliada nas entidades 
públicas, pois considero uma forma de adquirir mão de obra 
qualificada a preços muito baixos. 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Quadro 04 - Questionário aplicado ao fiscal dos postos terceirizados 

Questionário Entrevistado 1 Entrevistado 2 
1. Como ficou estabelecido 
quem seria o fiscal dos contratos 
terceirizados na instituição? 

Através das normas 
estabelecidas em contrato. 

Pelas cláusulas contratuais 
pactuadas entre a instituição e a 
empresa. 

2. Desde quando você ocupa o 
lugar de fiscal de posto de serviço 
terceirizado no órgão? 

Há dois anos, desde que 
assumi a chefia da seção. 

Há mais ou menos cinco 
meses. 

3. Quantos postos de serviço 
terceirizado você fiscaliza? O posto é 
de categoria operacional ou 
administrativo? 

Cinco postos. Um de apoio 
administrativo e quatro de 
apoio operacional. 

Um posto de apoio 
administrativo. 

4. A acumulação de cargos de 
chefia de e de fiscal de postos 
terceirizados pode atrapalhar o 
desempenho de suas atividades como 
fiscal? 

Não. As atividades dos 
terceirizados são bem 
supervisionadas por que 
eles atuam juntamente com 
os demais servidores 
lotados na seção e apenas 
sob as ordens destes. 

Não, consigo desempenhar 
bem as duas atividades. 

5. Sob sua ótica, qual é a 
contribuição do gestor de contratos 
terceirizados para garantir a boa 
execução contratual? 

O gestor tem a função de 
garantir que as normas 
pactuadas contratualmente 
sejam seguidas e faz a 
conferencia documental das 
notas fiscais mensais. 

Ele é o responsável pelo fiel 
cumprimento das cláusulas 
contratuais. 

6.  A luz da publicação da IN 
05/2017, como esta instrução 
normativa poderá contribuir com a 
fiscalização de contratos 
terceirizados?  

A IN 05/2017 faz uma 
distinção dos fiscais de 
postos de serviços 
terceirizados, dividindo-os 
por área de atuação – 
fiscalização técnica, 
administrativa, setorial e 
pelo usuário – o que poderá 
melhorar muito a avaliação 
do serviço prestado, mas 
que ainda não foi 
implantado neste órgão. 

Desconheço as melhorias que a 
IN 05/2017 trouxe para a 
fiscalização, ainda não tive 
treinamento sobre isso. 

7. Qual é sua contribuição para 
garantir a boa execução contratual? 

Verificando se o serviço 
realizado pelo posto 
terceirizado foi bem 
executado. 

Verificando se o funcionário 
terceirizado compareceu ao 
trabalho uniformizado, 
cumpriu regularmente sua 
jornada de trabalho e se 
desempenhou corretamente 
suas atividades. 

8. Como é realizada 
atualmente a fiscalização do serviço 
do posto de trabalho terceirizado? 

Através de relatórios 
mensais enviados a gestão 
do contrato. 

É feito um relatório de 
avaliação do posto terceirizado 
mensalmente, onde é 
averiguado o desempenho do 
funcionário terceirizado. 

9. Como pode ser aperfeiçoada 
a fiscalização do posto de trabalho 
terceirizado? 

A fiscalização cumpre bem 
seu papel, não há nada a 
acrescentar. 

Acho que a fiscalização é bem 
realizada, podendo talvez 
investir mais em treinamentos 
dos fiscais, para garantir que 
estejamos sempre cumprindo 
bem nosso papel. 

10. Como fiscal, como você vê a 
questão da responsabilidade 
subsidiária e da ação regressiva que 

É importante para que o 
fiscal leve a sério a sua 
atribuição, com 

A responsabilização é justa, 
pois nos órgãos públicos tudo 
precisa ser vinculado à lei. Os 
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o fiscal pode sofrer, caso haja alguma 
falha na fiscalização?  

comprometimento e 
sabendo as consequências 
que podem haver. 

fiscais exercem uma atividade 
importante que precisa ser 
averiguada caso haja alguma 
falha. 

11. Como fiscal, como você 
enxerga o uso da terceirização pelas 
entidades públicas? 

As atividades 
desempenhadas pelos 
funcionários terceirizados 
são importantes para a 
instituição, porém acho que 
a remuneração dos postos 
poderia ser melhor, 
considerando as atividades 
que exercem. 

Acho que geração de emprego 
é o maior benefício, e os 
terceirizados são de grande 
ajuda no dia a dia, contribuindo 
com o êxito da instituição. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Ao analisar os dados obtidos através da aplicação dos questionários relacionados 

nos Quadros 3 e 4, pode-se observar os diferentes pontos de vista dos personagens que 

atuam na gestão e fiscalização dos serviços terceirizados na instituição.  

O gestor do contrato possui uma visão mais legalista da terceirização, procurando 

se ater aos moldes contratados e prezar pela completa execução contratual, buscando 

sempre o benefício da entidade pública, enquanto o fiscal entende que seu dever está 

relacionado ao terceirizado, observando critérios como vestimenta do funcionário 

(uniforme), inerentes ao empregado e não ao serviço prestado, perdendo a impessoalidade 

necessária para a administração pública.  

Pode-se perceber então que existe uma diferença entre o que a gestão pretende do 

fiscal, e do que o fiscal de fato considera para informar nos relatórios mensais, 

prejudicando a visão da administração sobre a execução do contrato. 

Um dos desafios evidenciados pelo gestor é a sobrecarga de atribuições, pois, além 

de gestor de quatro contratos de serviço terceirizado, o servidor público acumula também 

a chefia de uma unidade, aumentando as responsabilidades deste.  

Outra demanda recorrente que ocupa o tempo da gestão é o despreparo das 

empresas que ganham as licitações. Muitas empresas se candidatam aos certames mas 

desconhecem a legislação que ampara os contratos, o que dificulta a relação da gestão 

com as empresas quando ocorrem situações de notificação por descumprimento 

contratual. 

Mais uma questão apontada é a dificuldade da separação de atribuições da função 

de apoio administrativo com as de técnico judiciário, que acaba por confundir o fiscal do 

posto de serviço terceirizado, aumentando o risco de ações trabalhistas. 

Consoante ao acima exposto, outro ponto relevante levantado pelo gestor do 

contrato é a questão da rotatividade dos fiscais de postos terceirizados que acumulam 
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funções, pois a troca de chefias, ou até mesmo a troca do posto terceirizado, de uma 

lotação para outra, dificulta o controle e a qualidade dessa fiscalização, que afeta 

diretamente na averiguação da qualidade do serviço prestado pelo terceirizado. 

Por causa da rotatividade dentro da instituição e/ou por desconhecimento dos 

limites de atuação do funcionário terceirizado, os próprios fiscais, atuando como chefes 

da unidade, delegam serviços de competência exclusiva de servidor público a um 

terceirizado, causando vício de competência ao ato administrativo. 

Para evitar a rotatividade de fiscais, uma das sugestões feitas pelo gestor é a de 

vincular o posto de fiscal do serviço terceirizado ao servidor público mais antigo na 

unidade, tendo em vista que este, por estar a mais tempo no setor, já saberia das rotinas 

da seção, que facilitaria a distribuição e fiscalização das demandas do terceirizado, sendo 

uma forma de desafogar a fiscalização, com o intuito desta ser mais assertiva. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Como pode ser observado neste estudo, a ferramenta da terceirização, considerada 

uma forma de flexibilização do trabalho, é vislumbrada como uma opção que pode gerar 

muitos benefícios para as organizações, porém, existem alguns pontos desfavoráveis que 

precisam ser considerados. 

Fazendo um parâmetro com o que dizem os estudiosos do assunto, como 

Robortella (1994) e Martins (2001), o presente estudo trouxe em linhas gerais o conceito 

de terceirização passando pelo contexto histórico, analisando como ela foi introduzida no 

país e posteriormente normatizada, através de legislações que auxiliaram as instituições, 

tanto públicas quanto privadas, a contratarem os serviços terceirizados de forma lícita e 

garantindo segurança aos trabalhadores. 

Na administração pública, vê-se por meio dos autores citados que a terceirização 

é usada como ferramenta de descentralização, possibilitando uma reorganização 

administrativa focada na eficiência da prestação de serviços públicos, delegando 

atividades periféricas para empresas especializadas no ramo. 

Na organização objeto de pesquisa deste estudo, observamos a evolução da 

implantação da terceirização, que ampliou a quantidade e a área de atuação dos postos de 

trabalho terceirizados. Percebe-se também que a gestão de contratos terceirizados dessa 

instituição utiliza a terceirização como estratégia de gestão para possibilitar o foco na 

missão e nos valores da entidade, além de contar com o embasamento de normas 

acessórias redigidas pelos próprios entes da federação e legislações recém-publicadas, 

inovando e trazendo benefícios para a gestão e fiscalização de contratos terceirizados. 

Entretanto, observando a forma como a gestão é exercida, é possível verificar que 

a prática difere da teoria em alguns aspectos. Ao questionar separadamente fiscais e 

gestores vinculados a contratos de serviços terceirizados percebe-se que ainda existem 

muitas indagações sobre os limites de atividades dos postos de trabalho terceirizados, 

além de existir dificuldades de entendimento sobre a atuação do fiscal dentro do contrato, 

sobrecarregando o gestor, que precisa estar sempre atuante para evitar que se extrapolem 

as barreiras contratuais. 

Verificou-se ainda que existe uma divergência de visões entre as figuras principais 

da gestão. É necessário haver maior sinergia entre o gestor e o fiscal dos postos de 
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serviços terceirizados, com o intuito de lapidar os resultados obtidos com a terceirização, 

buscando melhorar o serviço contratado.  

A acumulação de funções de gestor e fiscal com as chefias das unidades também 

dificultam a realização de uma boa gerência, pois, o primeiro fica sobrecarregado de 

atribuições, precisando delegar as atividades rotineiras do setor para conseguir se dedicar 

a gestão contratual, e o segundo, acaba por misturar as prerrogativas das duas funções, 

deixando de fiscalizar o posto terceirizado e focando em exercer a chefia da unidade. Este 

último ponto se agrava quando observa-se que, ao vincular as atividades de fiscalização 

com as de chefia, a supervisão pode ser prejudicada pela rotatividade que pode haver 

dentro do órgão, pois, o revezamento dificulta a relação entre o fiscal e o gestor e 

consequentemente, a avaliação do serviço terceirizado. 

Em suma, apesar de a terceirização ser considerada uma ferramenta eficaz e 

moderna para obter otimização de recursos, a presente pesquisa demonstrou as muitas 

dificuldades enfrentadas pela gestão dos contratos de serviços terceirizados em uma 

entidade da administração pública federal. Apesar de ser difícil visualizar os diversos 

órgãos públicos que praticam a terceirização tendo que contratar servidores públicos para 

realizar atividades de limpeza, vigilância e outras atividades operacionais, fica evidente 

que o maior desafio está em gerir e fiscalizar postos de trabalho que atuem na atividade-

meio do órgão, por serem atribuições muito próximas das imputadas aos servidores 

efetivos, correndo o risco de o tomador de serviços responder subsidiariamente por um 

contrato inadimplido ou uma demanda trabalhista. 
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