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RESUMO 
 

A terceirização surgiu como uma das modalidades novas de orientação do trabalho. Por suas 
vantagens e por estar em consonância com os paradigmas da Reforma Gerencial, a 
terceirização também passou a ser utilizada na Administração Pública. Todavia, levando-se 
em consideração as particularidades desta última, algumas questões se mostram relevantes 
quando da terceirização celebrada com o Estado. Ganha notoriedade, por exemplo, a etapa de 
fiscalização desses contratos, na medida em que, a partir dessa atividade, podem-se evitar os 
efeitos negativos da terceirização, como o fato de que o Estado venha a arcar com ônus 
trabalhistas e salariais que são de obrigação da empresa prestadora dos serviços. O presente 
trabalho tem por objetivo compreender qual a percepção que se tem desse processo no âmbito 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob o ponto de vista dos diferentes agentes 
envolvidos, explicando, ainda, quais as motivações que esses agentes possuem para o 
desempenho do processo de fiscalização. Como embasamento teórico, foi utilizada a Teoria 
da Agência, a qual reforça a atividade de fiscalização como meio necessário para minimizar o 
risco moral e a seleção adversa, buscando entender não só as diferentes motivações que levam 
os fiscais dos contratos a desempenharem corretamente as suas atribuições, mas, também, 
analisar outros fenômenos decorrentes dessa relação contratual. Para alcançar os objetivos 
propostos, foi feita uma revisão da literatura e uma apresentação de como se organiza a gestão 
e fiscalização dos contratos na UFRN. Os procedimentos metodológicos incluíram 
questionários e entrevista com os agentes envolvidos no processo. Após a análise dos 
resultados obtidos nos instrumentos de pesquisa, e baseando-se também nas leis, instruções 
normativas e contratos que disciplinam o processo no âmbito da UFRN, concluiu-se que o 
processo de fiscalização dos contratos de terceirização de mão de obra na UFRN não está 
totalmente institucionalizado, devendo alguns pontos serem reforçados para que se tenha a 
consolidação desse processo, destacando-se a necessidade de treinamento dos servidores da 
UFRN que atuam como fiscais, o conhecimento de que as penalidades contratuais são 
efetivamente aplicadas, a necessidade de que exista um supervisor dos fiscais das empresas 
contratadas e, ainda, a efetivação do sistema de rodízio dos funcionários terceirizados. 
 
 
Palavras-chave: Terceirização, Administração Pública, Fiscalização, Teoria da Agência. 



ABSTRACT 
 

Outsourcing has emerged as one of the new ways of guiding the work. For its advantages and 
be consistent with the paradigms of managerial reform, outsourcing also started to be used in 
the Public Administration. However, taking into account the particularities of the latter, some 
issues are relevant when outsourcing concluded with the State. Gains notoriety, for example, 
the step of monitoring these contracts, to the extent that, from this activity, we can avoid the 
negative effects of outsourcing like the fact that the state will pay for labor and wage liens that 
are obligation of the company providing the services. This study aims to understand the 
perception that this process is under the Federal University of Rio Grande do Norte, from the 
point of view of different stakeholders, also explaining the motivations that these agents have 
to perform the supervisory process. As a theoretical basis was used the Agency Theory, which 
reinforces the supervisory activities as a necessary means to minimize moral hazard and 
adverse selection, seeking to understand not only the different motivations tax contracts to 
properly perform their duties, but also analyze other phenomena arising from this contractual 
relationship. To achieve the proposed objectives, were taken a literature review and a 
presentation of how to organize the management and oversight of contracts in UFRN. The 
methodological procedures included questionnaires and interviews with those involved in the 
process. After analyzing the results obtained in the survey instruments , and also based on the 
laws, regulations and instructions governing the procurement process within the UFRN, it was 
concluded that the process of overseeing the outsourcing of labor contracts in UFRN is not 
fully institutionalized, some points should be strengthened in order to have the consolidation 
of this process, highlighting the need for training of UFRN servers that act as tax, the 
knowledge that the contractual penalties are applied effectively, the need that there is a 
supervisor of tax of contractors and also the realization of the rotation system of outsourced 
employees. 
 

Keywords : Outsourcing , Public Administration , Supervisory Agency Theory .
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1 INTRODUÇÃO 
 

A terceirização surgiu na gestão contemporânea como uma alternativa de utilização de 

mão de obra específica sem que, para tanto, tenha a organização contratante vínculo direto 

com o respectivo empregado. Trata-se, pois, de uma das hipóteses de flexibilização da relação 

de emprego que vem sendo largamente utilizada no mundo e também no Brasil.  

Dadas as suas vantagens e, principalmente, levando-se em consideração que a mão de 

obra terceirizada se volta às atividades de apoio não relacionadas diretamente com as 

finalidades institucionais, a terceirização também vem sendo utilizada pela Administração 

Pública. Nesse contexto, a terceirização se insere na lógica empenhada pela Reforma 

Gerencial, em curso desde 1970 no cenário mundial, destacadamente nos governos de 

Margaret Thatcher na Inglaterra e de Ronald Regan nos EUA. 

Com os paradigmas da Reforma Gerencial ou Nova Gestão Pública, buscou-se 

estabelecer e implementar medidas organizativas e administrativas que garantissem à 

Administração Pública mais eficiência, qualidade na prestação dos serviços públicos, aumento 

da transparência e da accountability.  Através dessas medidas deu-se curso a reformas 

estruturais e a novas práticas gerenciais, as quais visaram, a depender do estágio vivido pela 

reforma gerencial, ao alcance dos objetivos estabelecidos pela New Public Management.    

A reforma da gestão pública consiste em mudanças nas estruturas e processo de 

organizações do setor público com o intuito de melhorar o seu funcionamento. A mudança 

estrutural poderia ser através da fusão ou da cisão de organizações do setor público. Já a 

mudança de processo poderia incluir o redesenho dos sistemas, o estabelecimento de normas 

de qualidade para os cidadãos ou a introdução de novos procedimentos de orçamento que 

incentivem os funcionários públicos a serem mais conscientes dos custos e / ou para 

acompanhar mais de perto os resultados. (POLLITT, BOUCKAERT, 2000, p.8). 

No Brasil, a reforma gerencial ganhou destaque no primeiro governo do presidente 

Fernando Henrique Cardoso, em 1995, quando, a partir do Plano Diretor de Reforma do 

Aparelho do Estado (PDRAE), buscava-se reformular e reordenar a Administração Pública 

Federal. E, nessas reformas, a terceirização passa a ser amplamente utilizada como uma 

estratégia para a redução do aparelho estatal, passando a serem terceirizadas as funções 

extintas ou em extinção nos quadros das instituições. Destaca-se o que consta no Decreto nº 

2.271, de 7 de julho de 1997, o qual, no âmbito da Administração Pública Federal, instituiu as 
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atividades que poderiam ser objeto de execução indireta, como atividades acessórias, 

instrumentais ou complementares, quais sejam: atividades de conservação, limpeza, 

segurança, vigilância, transportes, informática, copeiragem, recepção, reprografia, 

telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e instalações. 

Nesse Plano Diretor, a terceirização de serviços tornou-se um dos eixos principais na 

busca da desestatização e do projeto de modernização. O fato é que a execução indireta de 

atividades acessórias e instrumentais ou complementares passou a compreender todos os 

níveis estratégicos do modelo de gestão neste plano. 

Todavia, levando-se em consideração as particularidades que regem a Administração 

Pública, notadamente em relação à admissão de pessoal e à celebração dos contratos 

administrativos, algumas questões se mostram relevantes quando da terceirização celebrada 

com o Estado. 

Em razão das especificidades que permeiam a terceirização na Administração Pública, 

há a impossibilidade de formação de vínculo de emprego com o funcionário terceirizado e há 

a possibilidade de que venha o ente estatal a ter que responder pelo cumprimento das 

obrigações trabalhistas do referido funcionário. 

Um mecanismo de que dispõe a administração pública para controlar os contratos de 

terceirização e evitar a responsabilização do estado por descumprimentos nesses contratos por 

parte da contratada, sejam eles relacionados ao desempenho da própria atividade ou ao 

cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias em relação aos funcionários 

terceirizados, diz respeito à gestão e fiscalização desses contratos. Através delas se torna 

possível que a terceirização no setor público cumpra realmente o fim a que se destinou, qual 

seja promover a descentralização do serviço, garantindo eficiência e qualidade ao mesmo, 

tudo conforme prerrogativas do paradigma gerencial. 

Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a partir de 1998, assim como nos 

demais órgãos da Administração Pública Federal, a terceirização de mão de obra também 

passou a ser amplamente utilizada, na medida em que substituiu os cargos extintos e ocupou 

paulatinamente os cargos em extinção. 

Como determinado na Lei de Licitações e nas Instruções Normativas do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, há na UFRN as figuras do gestor e dos fiscais dos 

contratos de terceirização de mão de obra, como representantes da administração responsáveis 

pelo acompanhamento desses contratos. De igual sorte, também são designados fiscais pelas 
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empresas prestadoras dos serviços, responsáveis pela fiscalização direta dos funcionários 

terceirizados. 

Na lógica da reforma do estado e também do que ora se expõe sobre a importância do 

sistema de fiscalização e gestão dos contratos, ganha notoriedade a discussão sobre as 

relações agente - principal, na medida em que elas se aplicam à busca de arranjos 

institucionais que tornem mais efetivos o controle legislativo, a tutela ou supervisão 

ministerial, a regulação das atividades econômicas e ainda a accountability (COSTA, 2010, 

p.148). 

Conforme preconiza a teoria da agência, devem-se buscar meios de minimizar o risco 

moral e a seleção adversa, aqui representados pela dificuldade de monitoramento das 

atividades desenvolvidas e pela assimetria de informações entre empresa terceirizada e 

contratante. 

Conforme destacado outrora, a necessidade de compreensão e de definição do papel 

do fiscal do contrato é algo recorrente quando da fiscalização dos contratos de terceirização, 

principalmente quando, da má atuação do fiscal, decorrem danos ao erário público, seja por 

eventuais responsabilizações judiciais, seja pela má execução dos serviços. 

É na literatura que se encontram alguns trabalhos que entendem a relação entre 

empresa terceirizada e administração pública, representados pelos contratados e fiscais, pela 

ótica da teoria do agente-principal, buscando compreender e aprofundar motivos e incentivos 

que podem vir a gerar a maximização de interesses de ambas as partes nessa relação 

contratual. Lambright (2008) busca compreender especificamente as motivações referentes às 

ferramentas de monitoramento desse tipo de contrato, necessárias em face do oportunismo 

verificado nessas relações contratuais, conforme indica a teoria da agência.  

Considerando o contexto apresentado, chega-se ao seguinte problema de pesquisa: 

Qual a percepção dos agentes envolvidos na etapa de fiscalização dos contratos de 

terceirização de mão de obra na Universidade Federal do Rio Grande do Norte sobre 

esse processo e de que maneira esses agentes estão motivados ao desempenho de suas 

funções? 

Buscou-se compreender, através da percepção dos envolvidos na prestação de serviço 

de mão de obra terceirizada na Administração Pública, no âmbito da UFRN, as atribuições e 

responsabilidades de cada um dos envolvidos – fiscais e contratados – e os sistemas de 

incentivos desses contratos, conhecendo também as motivações para o desempenho de suas 
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funções, de modo a apresentar possíveis alternativas que possam reduzir problemas 

enfrentados por gestores e fiscais no desempenho de suas funções.  

Como fundamento para a pesquisa, subsistem na literatura diversos trabalhos que 

destacam a necessidade de que se tenha uma fiscalização mais eficiente dos contratos de 

terceirização, inclusive com referências a um perfil necessário ao fiscal desses contratos. 

Nesse sentido, são os trabalhos de Doetzer (2009) e Galli (2009). 

O objetivo geral do trabalho é, portanto, verificar a percepção dos envolvidos sobre o 

processo de fiscalização dos contratos de terceirização de mão de obra da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. 

Como objetivos específicos têm-se: 

• Compreender as especificidades dos contratos de terceirização de mão de obra 

celebrados com a Administração Pública, contextualizando-os nos paradigmas da 

reforma gerencial; 

• Ilustrar o panorama da terceirização de serviços de mão de obra no contexto da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte; 

• Caracterizar o perfil dos agentes envolvidos no processo de fiscalização dos contratos 

de mão de obra na UFRN; 

• Identificar a atuação e atribuições dos envolvidos no processo de fiscalização dos 

contratos de mão de obra no âmbito da UFRN; 

• Ilustrar as motivações para o desempenho da atividade de fiscal pelo servidor da 

UFRN e pelos funcionários das empresas contratadas, à luz do modelo principal-

agente. 

A dissertação divide-se em mais cinco capítulos, além deste capítulo introdutório no 

qual se apresentam a contextualização do tema e sua problemática, a justificativa e os 

objetivos da pesquisa.  

No segundo capítulo é apresentado o referencial teórico que lastreia a pesquisa e as 

discussões daí decorrentes. Nele são especificados os seguintes temas: Terceirização, 

Particularidades da terceirização na Administração Pública, Teoria da Agência e a Nova 

Gestão Pública.  

No terceiro capítulo abordam-se a fiscalização e a gestão dos contratos na UFRN, 

onde foi apresentada a caracterização administrativa da UFRN, e ainda se tratou acerca da 

contratação de funcionários terceirizados e o acompanhamento desses contratos na UFRN. 
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No quarto capítulo são apresentados os aspectos metodológicos, envolvendo a 

caracterização da pesquisa, a população e a amostra, o instrumento e a coleta de dados e, por 

fim, a maneira como os dados foram analisados. 

No quinto, foi feita a análise dos resultados obtidos nos instrumentos utilizados na 

pesquisa, tendo sido feita uma abordagem qualitativa sob o ponto de vista dos diferentes 

agentes envolvidos na pesquisa, quais sejam: os fiscais servidores da UFRN, os fiscais das 

empresas contratadas e, ainda, os funcionários terceirizados lotados em diferentes setores da 

UFRN. 

No sexto e último capítulo são apresentadas as considerações finais e conclusões da 

pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1 Terceirização 
 

2.1.1 Definições e implementação 

 

O tema terceirização tem estado em evidência no meio organizacional, acadêmico, 

jurídico e sindical por ser uma prática de flexibilidade organizacional na busca de 

especialização e racionalização de recursos. 

A discussão em torno do processo envolve a maneira como as empresas entendem e 

realizam a terceirização. 

A terceirização pode ser definida como  

 

um processo de gestão pelo qual se repassam algumas atividades para terceiros - 
com os quais se estabelece uma relação de parceria - ficando a empresa concentrada 
apenas em tarefas essencialmente ligadas ao negócio em que atua (GIOSA,1993, p. 
14).  
 

Ademais, a terceirização 

 

 é uma técnica administrativa que possibilita o estabelecimento de um processo 
gerenciado de transferência a terceiros das atividades acessórias e de apoio ao 
escopo das empresas que é a sua atividade fim, permitindo a essa se concentrar em 
seu negócio. (QUEIROZ, 1992, p.14). 

 

Terceirização não é simplesmente uma relação de compra de serviços ou produtos por 

uma entidade. Para que haja terceirização é necessário e importante a troca de informações, de 

coordenação e de credibilidade de ambas as partes. 

Segundo Giosa (1993, p. 43-54), “para a implementação de um programa e/ou um 

projeto de terceirização, é necessário seguir determinados passos que levarão a melhores 

resultados do processo”.  

Primeiramente, é necessário o conhecimento prévio do assunto promovendo a ligação 

com a gerência da atividade, através de reuniões, palestras e/ou seminários que possibilitem o 

esclarecimento e eliminação de dúvidas conceituais e qualquer tipo de resistência apresentada. 
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Além disso, é importante trocar informações e experiências com organizações do ramo, 

buscando compreender as reais estratégias alcançadas através da terceirização. 

É fundamental também um planejamento, dispondo as condições básicas das 

mudanças necessárias com a utilização do trabalho terceirizado. 

Apesar de ser uma técnica amplamente utilizada tanto no meio público como no 

privado, as organizações devem estar atentas para os riscos da terceirização, já que 

freqüentemente não há uma relação direta de comunicação entre uma companhia e seus 

clientes, impedindo assim um acompanhamento da empresa terceirizada e seus clientes. 

Sampaio e Serio afirmam que  

 

a utilização exaustiva e indiscriminada da terceirização, inicialmente por atividades 
periféricas e posteriormente por atividades cada vez mais próximas das 
competências centrais da organização são uma tendência forte a fim de reduzir 
custos, porém são causadoras de vários danos.(SAMPAIO, SERIO, 2001).  

 

Uma pesquisa indicada pelos referidos autores realizada na Inglaterra pela PA Consult 

Group no ano de 1996 mostra que apenas 5% dos administradores estavam satisfeitos com os 

resultados da terceirização na sua organização, afirmando que o retorno financeiro não estaria 

compensando. Essa pesquisa mostra que no campo internacional, a redução de custos tão 

almejada pelos empresários não era tão vantajosa como se imaginava. Outra explicação para 

esse fracasso seria a dificuldade que os gerentes enfrentam para identificar atividades 

essenciais e secundárias para suas organizações, pois muitas vezes a desverticalização é 

horizontalizada ou vice-versa, causando assim, uma ineficiência no sistema produtivo e de 

distribuição dos produtos e serviços. 

Embora a pesquisa destacada tenha caráter empresarial é um indicativo de riscos e 

ineficiências que a terceirização pode também gerar nas organizações públicas, 

principalmente em razão das especificidades que regem a Administração Pública quanto ao 

modo de contratação de pessoal e formulação e fiscalização de contratos administrativos. 

Giosa (1993, p. 43-54) afirma que “para que a terceirização seja implantada de 

maneira responsável e consciente é vital que sejam seguidas certas etapas para implantação da 

mesma”.  

Primeiramente, devem ser analisados fatores de comparação entre os produtos e/ou 

serviços da organização e das que fornecem a terceirização, quanto a produtividade e 

qualidade, logística, interação com o terceiro, benefícios e demais aspectos. 
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É importante observar as reais vantagens que se obterá, revendo a verdadeira missão 

da organização e sua cadeia hierárquica no processo de desverticalização na vantagem 

competitiva. 

A organização também deve determinar a espécie jurídica do contrato com a empresa 

terceirizada, sendo que esta poderá ser um fornecedor, prestador de serviços, empreiteiro ou 

uma franquia. 

Esse programa deve ser, em todas as etapas, uma integração entre ambas as 

organizações tanto no ambiente interno como externo para que haja de fato uma colaboração e 

compreensão de todos, a fim de obter os resultados desejados. 

Após uma minuciosa e detalhada análise desses aspectos é chegado o momento 

decisório. Após a escolha é preciso seguir as normas internas da empresa, sendo ela pública 

ou privada. A contratação se dá através de um processo de habilitação, processo licitatório, no 

caso de empresas públicas, e contrato obtendo todas as cláusulas que definam as relações 

jurídicas entre as empresas. 

 

2.1.2 Vantagens e Desvantagens da Terceirização 

 

A implementação da terceirização, principalmente nos países de primeiro mundo, 

trouxe uma dinamização no sistema produtivo, administrativo e financeiro, trazendo uma série 

de vantagens. Por outro lado há certos fatores restritivos à terceirização que embargam de 

certa forma alguns aspectos na organização. 

No processo de terceirização há insegurança quanto ao controle de itens como 

qualidade, prazo, preço, especificações técnicas, atendimento ao consumidor, escoamento da 

produção, ritmo de expansão etc. 

Essa insegurança pode muitas vezes vir acompanhada da dificuldade ao procurar um 

bom parceiro que seja ideal e permita uma boa relação entre sócios. 

Segundo estudos feitos por Queiroz (1992) e Pagnoncelli (1993), identificou-se o 

seguinte conjunto de fatores restritivos ou problemas encontrados na implantação da 

terceirização: 

• Falta de envolvimento dos funcionários; 

• Dificuldade de integração das culturas da empresa e do fornecedor; 

• Não cumprimento das cláusulas contratuais acordadas; 
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• Má escolha do fornecedor; 

• Não conformidade do produto ou serviço em relação à qualidade requerida pela 

empresa contratante; 

• Dependência excessiva do fornecedor; 

• Más conseqüências em função da falta de auditoria na empresa do fornecedor; 

• Medo da exposição de informações sigilosas ou segredos tecnológicos da empresa; 

• Medo da perda de poder por parte dos empresários. 

Giosa afirma que  

 

na terceirização falta a sinergia onde é possível a utilização dos ativos fixos, pessoal, 
recursos gerenciais ou tecnológicos. E muitas vezes há um desconhecimento sobre a 
terceirização o que dificulta a alta administração e demais setores administrativos. 
(GIOSA, 1993, p.81-85). 
 

Existem também fatores internos, como resistências e certo conservadorismo que está 

atrelado à cultura da organização. 

As questões relacionadas ao contrato também são uma grande dificuldade na 

implantação do serviço terceirizado, tanto quanto ao desconhecimento da legislação 

trabalhista, conflito com os sindicatos, custos de demissões iniciais e falta de parâmetro de 

preços das empresas contratadas. 

Por outro lado, quando as empresas contratadas para desenvolver determinadas 

atividades são bastante competentes e possuem conhecimento específico, a organização ganha 

muito com isso em termos de qualidade, controle adequado, agilidade na tomada de decisões, 

tornando-se mais competitiva por estar concentrada na verdadeira missão da empresa. Dessa 

forma a empresa tem mais chances de descobrir talentos, podendo atingir metas tangíveis. 

Para Queiroz (1992) e Pagnoncelli (1993), as vantagens da terceirização são: 

• Concentração de esforços (focalização)`; 

• Maior capacidade de adaptação às mudanças (flexibilidade); 

• Melhoria da qualidade; 

• Aumento da produtividade; 

• Maior competitividade; 

• Redução de imobilizado; 

• Liberação de espaço; 

• Aprimoramento tecnológico dos itens terceirizados; 
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• Diminuição de riscos de obsolescência de equipamentos; 

• Economia de escala e redução de níveis hierárquicos. 

Giosa afirma que 

 

 a terceirização reduz custos quando os serviços não são mais desenvolvidos 
internamente, obtendo ainda um treinamento profissional adequado, diminui os 
desperdícios otimizando recursos a outros setores da empresa. (GIOSA, 1993, p.85). 

 

No quadro social e econômico a terceirização propicia a criação de novas empresas 

que buscam oferecer serviços a outras em vários setores empresariais que não são o foco 

principal da organização. 

 
2.1.3 Das limitações jurídicas à terceirização 

 

Quando da decisão de terceirizar ou não de uma atividade, a organização passa por 

diversas questões que, em última análise, definirão se ali está sendo exercida uma 

terceirização lícita ou ilícita.  

É nesse contexto que existe a limitação para as empresas, bem como para a 

Administração Pública, de que a terceirização deve ser limitada às suas atividades-meio, 

sendo feita de modo ilícito a terceirização de atividades-fim.  

Como ressalta Maurício Godinho Delgado: 

 

as atividades-fim podem ser conceituadas como as funções e tarefas empresariais e 
laborais que se ajustam ao núcleo da dinâmica empresarial do tomador de serviços, 
compondo a essência dessa dinâmica e contribuindo inclusive para a definição de 
seu posicionamento e classificação no contexto empresarial e econômico(...). Já as 
atividades-meio são aquelas funções e tarefas empresariais e laborais que não se 
ajustam ao núcleo da dinâmica empresarial do tomador dos serviços, nem compõem 
a essência desta dinâmica ou contribuem para a definição de seu posicionamento no 
contexto empresarial e econômico mais amplo. (DELGADO, 2006, p.424). 

 
Apontando também para a necessidade de configuração de ser feita a terceirização de 

atividades-meio, Martins (2007, p.171) ressalta que a terceirização consiste na possibilidade 

da empresa contratar terceiro para a realização de atividades que não constituem o objeto 

principal da empresa. 

Fora esse entendimento de que a terceirização como regra só é cabível para as 

atividades-meio das organizações, a legislação trabalhista nessa área não acompanhou o 

devido crescimento que a terceirização teve em sua utilização tanto nas empresas privadas 
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como nos órgãos públicos, de maneira que se gerou o chamado fenômeno da precarização das 

relações de trabalho, na medida em que as organizações passaram a ver a terceirização como 

uma maneira de redução de custos, e foram paulatinamente substituindo sua mão de obra 

original pela mão de obra terceirizada, no que coubesse como atividade-meio. 

À primeira vista não parece haver nenhum óbice para que as organizações trabalhem 

com a terceirização.  

Nesse contexto, embora não haja uma legislação especificando o que seria a 

terceirização lícita, se extrai da Súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho que é lícita a 

terceirização que envolva as seguintes modalidades: Trabalho Temporário (Súmula 331, I, 

TST); Serviços de Vigilância (Súmula 331, III, TST); Serviços de conservação e limpeza 

(Súmula 331, I, TST); Serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador (Súmula 

331, I,TST). 

Acerca da ilicitude da terceirização, Sérgio Pinto Martins expõe que:para que a 

terceirização seja plenamente válida no âmbito empresarial, não podem existir elementos 

pertinentes a relação de emprego no trabalho do terceirizado, principalmente o elemento de 

subordinação. Ou seja, a empresa terceirizada deve ter autonomia em relação aos seus 

funcionários. Ainda sobre a ilicitude da licitação, acrescenta o autor, “se o serviço do 

trabalhador é essencial à atividade da empresa, pode a terceirização ser ilícita se provadas a 

subordinação e pessoalidade como o tomador dos serviços”. (MARTINS, 2003, p.153). 

De um modo geral é ilícita a terceirização quando: envolver atividades finais da 

organização e/ou quando haja a presença de requisitos caracterizadores de uma relação de 

emprego, quais sejam: subordinação, pessoalidade, habitualidade e onerosidade. 

Na prática, na terceirização lícita, o que acontece muitas vezes é que o terceirizado 

recebe salários menores e não tem acesso a benefícios conquistados por negociações 

coletivas, e a empresa, por outro lado, reduz seus custos em relação ao funcionário, na medida 

em que, se exonera, inicialmente, do pagamento de verbas trabalhistas feito mensalmente. 

Nesse contexto, surge o primeiro impasse que muitas vezes não está ao alcance da 

empresa quando da decisão de terceirizar. De fato, inicialmente, o pagamento das verbas 

trabalhistas e rescisórias é de competência da empresa prestadora do serviço, e não da 

tomadora, sendo este um motivo fundamental que faz uma empresa adotar tal modalidade de 

trabalho. 
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No entanto, como se verá adiante, nem sempre a empresa tomadora do serviço 

terceirizado fica imune de ter que responder pelo adimplemento de verbas e rescisões 

trabalhistas, de maneira que é imprescindível que exista uma perfeita relação de 

comprometimento, idoneidade, confiança e lealdade entre as empresas tomadora e prestadora 

de serviços, pois, caso tais valores não estejam configurados, pode ser que a empresa 

tomadora de serviços seja surpreendida com obrigações trabalhistas para com o trabalhador 

terceirizado. 

 

2.1.4 Da responsabilidade pelo pagamento das verbas trabalhistas 

 

Um dos aspectos que levam uma empresa a terceirizar uma determinada área da sua 

estrutura é justamente a redução de custos e a ausência de vínculo de emprego com o novo 

funcionário, com todas as implicações que daí iriam decorrer. No entanto, terceirizar a mão de 

obra não significa dizer que a empresa tomadora do serviço não terá responsabilidade diante 

do funcionário terceirizado na medida em que se trabalha em uma responsabilidade 

subsidiária entre as empresas tomadoras e prestadoras de serviço, de maneira que, pelo 

descumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa prestadora do serviço, 

recairá à tomadora o pagamento do que foi inadimplido pela outra contratante. 

Ensina o saber jurídico ao tratar do tema obrigações subsidiárias que estas se 

caracterizam pelo estabelecimento de um vínculo mínimo, ou melhor, de um traço de 

responsabilidade do tomador de serviços em relação ao trabalhador empregado da empresa 

prestadora de serviços a efetiva empregadora. Assim, pela responsabilidade subsidiária 

trabalhista, atribui-se ao tomador de serviços a condição de garantidor do adimplemento dos 

créditos trabalhistas devidos pela empresa prestadora de serviços ao empregado. Ou seja, 

como uma garantia, caso o prestador de serviço não cumpra com suas obrigações perante o 

funcionário terceirizado, essa responsabilidade recairá sobre o tomador dos serviços. 

Deve-se destacar, no entanto, que a grande controvérsia jurídica acerca da firmação 

dessa responsabilidade é que não há uma previsão legal expressa típica da terceirização, 

havendo tão somente um enunciado do Tribunal Superior do Trabalho (TST), o qual vem 

sendo aplicado aos casos práticos. 

Não é senão por esse fato que Delgado expõe que:  
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Há situações, entretanto, em que a lei estabelece tão-somente responsabilidade 
(solidária ou subsidiária) pelas verbas trabalhistas derivadas de uma relação de 
emprego, sem conferir, contudo, ao responsabilizado a qualidade jurídica de 
empregador. Não se reconhece relação de emprego (essa verificou-se com outra 
pessoa física ou jurídica): reconhece-se apenas responsabilidade pelo pagamento das 
parcelas resultantes. Típicas e incontroversas são as situações incidentes sobre a 
empresa tomadora de trabalho temporária (Lei 6019/74) e sobre o empreiteiro 
principal (art. 455, CLT). As demais hipóteses verificáveis resultam ou de 
construções jurisprudenciais ou de propostas interpretativas doutrinárias, sem 
expresso comando literal da legislação vigente. (DELGADO, 2006, p.417). 
 

É nesse sentido que a súmula nº 331 do TST expõe, 

 

Súmula nº 331 do TST 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova redação do 
item IV e inseridos os itens V e VI à redação) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 
27, 30 e 31.05.2011  
I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o 
vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho 
temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974).  
   
II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera 
vínculo de emprego com os órgãos da Administração Pública direta, indireta ou 
fundacional (art. 37, II, da CF/1988).  
   
III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de 
vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de 
serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a 
pessoalidade e a subordinação direta.  
   
IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, 
implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas 
obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do 
título executivo judicial.  
   
V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem 
subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta 
culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, 
especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da 
prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de 
mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa 
regularmente contratada.  
   
VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas 
decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral. 
 

O que se configura é que o tomador do serviço terceirizado tem que guardar o dever de 

eleger com critério a empresa de terceirização e, ainda, acompanhar o desenrolar da prestação 

dos serviços, verificando a existência ou não de algum tipo de prática lesiva aos empregados 

contratados pela empresa eleita para participar da terceirização. Tal dever afigura-se inerente 
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a essa modalidade de contratação, ficando a empresa de terceirização, neste aspecto, sujeito 

ao exame do tomador com o qual guarda uma vinculação jurídica contratual. 

Assim, a contratante é sempre responsável subsidiária pelo pagamento das verbas 

trabalhistas ao funcionário do terceiro, caso este não vier a cumprir suas obrigações para com 

seu funcionário. E, no caso da Administração Pública, essa responsabilidade subsidiária irá 

decorrer da verificação da conduta culposa do administrador público em não acompanhar esse 

adimplemento por parte da empresa prestadora do serviço. 

Isso significa que o trabalhador recebe da tomadora do serviço a remuneração pelo seu 

trabalho, aí envolvendo o composto de salário e obrigações trabalhistas, mesmo que a 

contratante tenha pago rigorosamente em dia à empresa terceirizada. Por isso a contratante 

deverá fiscalizar a empresa terceirizada para averiguar se esta tem efetuado o correto 

pagamento das verbas trabalhistas.  

A ideia dessa responsabilização, como ressalta Gagliano e Pamplona Filho (2006, p. 

207) é baseada em uma culpa in eligendo do tomador de serviços, na escolha do prestador, 

bem como in vigilando da atividade exercida. Ao tratar dessas espécies de culpa, expõe 

Venosa (2005, p. 37) que: “Culpa in eligendo é a oriunda da má escolha do representante ou 

do preposto”. Já a culpa in vigilando, na compreensão do referido autor é a que se traduz na 

ausência de fiscalização do patrão ou comitente com relação a empregados ou terceiros sob 

seu comando. 

Como já vem sendo aludido, e ainda em conformidade com o que ensina Delgado 

(2006, p. 441), a terceirização se mantém lícita desde que inexistente a pessoalidade e 

subordinação direta entre trabalhador terceirizado e tomador de serviços. 

Por outro lado, se o funcionário do terceiro trabalha exclusivamente, recebe ordens, 

tem controle de jornada, mesmo que indiretamente, tem supervisão da contratada, depende 

exclusivamente da contratada, caracteriza-se a responsabilidade solidária, através do vínculo 

empregatício; como consequência a contratante assume diretamente o pagamento de todas as 

verbas salariais e ainda a obrigação ao pagamento de equiparação salarial, diferenças salariais 

(horas extras, atualização salarial, distribuição de lucros, prêmios, outros), diferenças de 

benefícios (vale-alimentação, assistência médica, etc.) e outras vantagens que normalmente o 

funcionário do terceiro não tem em relação ao colaborador da empresa. 

Com a responsabilidade solidária, a terceirização torna-se ilícita, recaindo, nesse 

patamar, todas as implicações que o vínculo empregatício gera para a empresa, resgatando, 
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pois, a ligação bilateral entre empregado e empresa e não mais trilateral, como era proposto 

pela terceirização.  

Caberá verificar-se, em cada caso, se os empregados da firma contratada trabalham, de 

fato, subordinados ao poder de comando da referida empresa. Em caso afirmativo, haverá 

nítida simulação em fraude à lei trabalhista (art. 9º da CLT), configurando-se o contrato-

realidade de trabalho entre a empresa contratante e os trabalhadores formalmente vinculados à 

firma contratada (art. 422, combinado com os arts. 2º e 3º da CLT). 

 

2.2 Particularidades da terceirização na Administração Pública 

 

A terceirização surgiu na Administração Pública em meio à discussão e 

implementação da Reforma Gerencial. Nesse sentido, apresentava-se como uma medida que 

corroborava para a efetivação dos preceitos da eficiência, flexibilidade e produtividade, 

através da descentralização administrativa. 

Como ressalta Bresser-Pereira, 

 

As idéias de descentralização e de flexibilização administrativa ganham espaço em 
todos os governos. Entretanto a reforma da administração pública só ganhará força a 
partir dos anos 70, quando tem início a crise do Estado, que levará à crise também a 
sua burocracia. Em conseqüência, nos anos de 1980 inicia-se uma grande revolução 
na administração pública dos países centrais em direção a uma administração 
pública gerencial (BRESSER-PEREIRA, 1996, p.5). 

 

Acrescenta o autor, em conformidade com a evolução das reformas gerenciais, que,  

 

Aos poucos foram-se delineando os contornos da nova administração pública: (1) 
descentralização do ponto de vista político, transferindo recursos e atribuições para 
os níveis políticos regionais e locais; (2) descentralização administrativa, através da 
delegação de autoridade para os administradores públicos transformados em 
gerentes crescentemente autônomos; (3) organizações com poucos níveis 
hierárquicos ao invés de piramidal, (4) pressuposto da confiança limitada e não da 
desconfiança total; (5) controle  por resultados, a posteriori, ao invés do controle 
rígido, passo a passo, dos processos  administrativos; e (6) administração voltada 
para o atendimento do cidadão, ao invés de auto-referida. (BRESSER-PEREIRA, 
1996). 

 

No PDRAE, plano que detalhou a área de atuação do Aparelho do Estado na lógica 

das reformas, a terceirização passou a compreender todas as estruturas do novo desenho do 

Estado (ESPÍRITO SANTO, COSTA, 2010), conforme quadro abaixo ilustrado: 
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Quadro 01 – Terceirização de serviços ao longo das atividades do aparelho do Estado 

 
Fonte: Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado 

 

Especificamente com relação ao contexto da América Latina, o Centro Latino 

Americano de Administração para o Desenvolvimento (CLAD), 1998, recomendou que  

 

Seguindo tendência mundial de reformas gerenciais, a América Latina não pode 
adotar um padrão único de regime jurídico ou de contratação, tratando os burocratas 
igualmente em termos de direitos e deveres, até porque parte das atividades públicas 
poderá ser realizada por profissionais que não necessariamente serão servidores 
públicos. Determinadas tarefas auxiliares ou de apoio ao núcleo duro do Estado 
serão de modo geral terceirizadas, desde as mais simples, como limpeza, até as mais 
complexas, como serviços de informática. (CLAD, 1998). 

 

É nessa perspectiva, portanto, que a terceirização na América Latina e também no 

Brasil, tornou-se de uso freqüente também pela Administração Pública, tendo em vista está 

em consonância com os paradigmas da Reforma Gerencial e, sobretudo, por ter revelado-se 

como uma medida eficiente e de redução de custos, desde que devidamente acompanhada e 

fiscalizada. Nesse sentido, é o que se expôs no Relatório da OCDE Brasil (2010), 

  

Muitos países membros da OCDE aumentaram a terceirização, dado que esta é por 
vezes considerada mais eficiente do que a mão de obra do setor público para 
determinadas atividades e mais flexível. Na verdade, a experiência mostra que 
decisões sobre a terceirização devem ser tomadas estrategicamente, tanto porque os 
preços do setor privado podem não valer terceirizar quanto porque exige 
significativos investimentos internos no acompanhamento dos contratos. Isto 
também implica que a prestação de serviços deve ser “legível” para 
acompanhamento dos ministérios e departamentos, que podem ter que acompanhar 
de perto muitos contratos de diferentes tipos com diferentes parceiros do setor 
privado. (OCDE, 2010). 

 

Na mesma linha de pensamento, Jensen e Stonecash (2005, p.267), acrescentam que a 

terceirização do setor público, atualmente, é um mecanismo bem estabelecido de prestação de 

serviços. Todavia, apesar de uma grande quantidade de experiência prática pelos governos em 
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todos os níveis, em muitos países, ainda há relativamente pouco consenso se a terceirização é 

uniformemente benéfica ou qual a magnitude das reduções dos gastos do governo. 

Os referidos autores acrescentam que os defensores da terceirização afirmam que ela é 

um instrumento poderoso para a política de reduzir a despesa pública e melhorar o 

desempenho dos negócios do governo. 

Além disso, muitas vezes é argumentado que a terceirização melhora a eficiência, uma 

vez que introduz a concorrência no fornecimento de serviços públicos e privados, já que as 

empresas prestadoras dos serviços são relativamente livres de interferência política. 

O desafio que se impõe, portanto, é otimizar o uso da terceirização, promovendo-se 

um bom gerenciamento dos contratos e das atividades terceirizadas. 

A necessidade desse gerenciamento, por seu turno, se justifica não só pela busca da 

eficiência e otimização da prestação dos serviços, mas, sobretudo, pela caracterização do 

próprio interesse público que reveste toda a atuação da Administração Pública. Isso porque, a 

Administração Pública, diversamente das organizações empresariais, possui funcionamento e 

ordenamento de funções e atividades diversos do que se verifica nas organizações privadas. O 

fato é que, como representação do ente público, qualquer órgão que, sendo da Administração 

Direta e Indireta, especificamente as Autarquias e Fundações Públicas, obedecerá a princípios 

próprios que irão influenciar decisivamente a gestão organizacional e administrativa 

respectiva. 

Ademais, como coloca Fernanda Marinela,  

 

a natureza da Administração Pública, enquanto atividade administrativa, é de múnus 

público, para quem a exerce, caracterizando-se como um dever de defesa, 
conservação e aprimoramento dos bens, serviços e interesses da coletividade, não se 
admitindo a liberdade para a perseguição de outros interesses. (MARINELA, 2006, 
p.19). 

 

Não por outra razão, emana da Constituição Federal brasileira – carta que consagra, 

em supremacia, a ordem e o funcionamento do Estado brasileiro, bem como direitos e deveres 

dos cidadãos – a certeza de que a Administração Pública, obedecerá, entre outros, aos 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nesse sentido, 

lê-se o art. 37, caput, da Constituição Federal brasileira, abaixo transcrito: 

 

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 
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legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte:[...] 

 

Assim, por atuar em devido cumprimento da legalidade, a atividade administrativa 

deve pautar-se pela concordância com o que ensina a Lei, de modo que, na persecução de 

qualquer contrato que venha a ser empenhado pela administração pública, deve-se atentar 

cautelosamente para os ditames legais. 

Nesse sentido, a Administração Pública, ao contratar serviços terceirizados, segundo 

Souto (1997, p.249), visa à economicidade, que é a aplicação de forma racional dos recursos, 

de forma que os resultados alcançados sejam coincidentes com os fins almejados pelo 

interesse público. Para isso, com a terceirização nos entes estatais ocorre uma locação de 

serviços e de grande emprego em setores administrativos, como serviços de limpeza, 

vigilância, locação e manutenção de bens e digitação. No entanto, a terceirização de 

atividades que cabem ao Estado, está sujeita a limites e objetivos da Constituição Federal e de 

leis esparsas, como a lei das licitações.  

Assim, a Administração Pública antes mesmo de contratar, deve verificar se sua 

pretensão está em consonância com as disposições legais, motivando seu ato, demonstrando 

que os serviços que se pretende terceirizar, estão enquadrados no previsto na Lei nº 8.666 de 

21 de junho de 1993, sem a caracterização de subordinação e pessoalidade, evidenciando-se 

que o que se deseja efetivamente é a contratação de serviços e não uma intermediação de mão 

de obra.  

Para os entes estatais, a terceirização em termos de produção normativa, avançou de 

modo mais significativo do que ocorreu para o setor privado, na medida em que houve uma 

necessidade de maior regulamentação do exercício de serviços terceirizados na Administração 

Pública, evitando-se a formação do vínculo empregatício, o qual, neste caso, só pode ser dado 

pela aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos (art. 37, II e § 2º, 

CF/88). Nesse sentido, tem-se a disposição expressa dos referidos artigos da Constituição: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte: 
[...] 
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 
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nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração;  
§ 2º - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato 
e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. 
[...] 

 
No sentido da disposição constitucional, foi editada a Instrução Normativa nº 02/2008 

– MPOG/SLTI, pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, reforçando esses 

aspectos a serem considerados quando da contratação mediante terceirização pela 

administração pública. No contexto ora discutido, destacam-se os seguintes dispositivos: 

 

Art. 6º Os serviços continuados que podem ser contratados de terceiros pela 
Administração são aqueles que apóiam a realização das atividades essenciais ao 
cumprimento da missão institucional do órgão ou entidade, conforme dispõe o 
Decreto nº 2.271/97. 
            Parágrafo único. A prestação de serviços de que trata esta Instrução 
Normativa não gera vínculo empregatício entre os empregados da contratada e a 
Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade 
e subordinação direta. 

Art. 7º 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. 

 

 De tal forma, inicialmente no segmento estatal, como lembra Delgado (2006, p.432), 

criaram-se alguns mecanismos jurídicos propiciadores da denominação descentralização 

administrativa, através da contratação de trabalhadores assalariados por interpostas empresas, 

para realização de serviços de apoio, instrumentais, meramente de execução.  

Com a súmula 331 do TST, houve uma maior regulamentação da terceirização, como 

já acrescentado anteriormente, e, especificamente em relação aos entes estatais, cuidou o 

egrégio tribunal de estabelecer que: 

 

TST Enunciado 331 
[...] 
II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera 
vínculo de emprego com os órgãos da Administração Pública direta, indireta ou 
fundacional (art. 37, II, da CF/1988).  
V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem 
subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta 
culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, 
especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da 
prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de 
mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa 
regularmente. 

 

Dessa forma, o administrador público, tal como ocorre no setor empresarial, deve 
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exigir garantias e acompanhar o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da 

empresa prestadora de serviços, especialmente quando do encerramento do contrato, para que, 

assim, evite uma responsabilização pelo adimplemento de verbas que devem ser pagas pela 

empresa prestadora do serviço. 

É importante destacar que, embora a Lei de Licitações (Lei 8.666/93) destaque 

expressamente que as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, entre outras, fique a 

cargo do contratado, no caso, empresa prestadora do serviço, o próprio entendimento 

consolidado na jurisprudência é claro em especificar que a administração pública pode sim ser 

responsabilizada subsidiariamente no adimplemento das obrigações trabalhistas, desde que o 

ente público tenha participado da relação processual e constem também do título executivo 

judicial e, principalmente, fique confirmada a conduta culposa da administração pública em 

não fiscalizar o pagamento das obrigações decorrentes do contrato de trabalho celebrado entre 

a empresa prestadora do serviço e o trabalhador terceirizado. A última referência da 

jurisprudência (inciso IV, Súmula 331 do TST), esclareça-se, situa-se no sentido de que, caso 

haja uma condenação judicial, só com ela pode ser responsabilizada a Administração Pública. 

É necessário, para tanto, que tenha o ente participado do processo judicial em si – como parte 

passiva – e que tenha sido condenado pela sentença judicial. 

O fato é que, conforme ressalta Delgado (2006, p.459), a entidade estatal que pratica 

terceirização pode vir a cometer culpa in eligendo (má escolha do fornecedor),  quando 

terceiriza com empresa inidônea, mesmo que tenha firmado a seleção por meio de processo 

licitatório. Do mesmo modo, comete culpa in vigilando quando ficar comprovada conduta 

culposa no processo de fiscalização desses contratos, de modo que tal ente deve responder 

subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas pelo empregador terceirizante no período 

da efetiva terceirização.  

Nesse contexto, portanto, as fases de gestão e fiscalização desses contratos ganham 

notoriedade, de maneira que, para que a terceirização possa apresentar-se de maneira positiva 

e eficiente, requer-se uma boa atuação daquelas fases, representadas nas figuras do gestor e 

dos fiscais dos contratos de terceirização de mão de obra. 

 

2.2.1 Gestão e Fiscalização dos Contratos de Terceirização na Administração Pública  

 

O gestor dos contratos é o representante da administração para acompanhar a execução 
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do contrato. Conforme emana do artigo 58, inciso III, c/c artigo 67 da Lei 8.666/93, a 

execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante da administração, 

especialmente designado para a função de fiscal ou gestor, para tomar as providências 

necessárias ao fiel cumprimento do ajuste, tendo por parâmetro os resultados previstos no 

contrato. Assim, deve agir de forma pró-ativa e preventiva, observando o cumprimento, pela 

contratada, das regras previstas no instrumento contratual. 

Jessé Torres Pereira Júnior, discutindo as figuras do gestor e do fiscal dos contratos 

administrativos, faz a seguinte distinção: 

 

Então, o fiscal a que se refere o art. 67 da Lei nº 8.666/93 na nossa organização 
administrativa é o servidor que vai a campo, é o que está diariamente na obra, é o 
que está verificando como se executam os serviços de limpeza, conservação, 
manutenção ou vigilância; já o gestor está preocupado com outro nível de 
acompanhamento e exatamente por isso pode ser gestor de mais de um contrato 
porque tem que ter a visão do sistema – contratos que se reúnem por afinidade de 
objeto. Assim é possível ter 5, 6, 10 contratos de limpeza e conservação todos com o 
mesmo gestor, mas cada um deles com o seu fiscal, porque dificilmente um fiscal 
vai dar conta de acompanhar o dia-a-dia da execução de mais de dois contratos. 
(PEREIRA JÚNIOR, 2007, p. 198). 
 

Acrescenta o autor: 

 

Ora, se o gestor é essa peça que tem a visão do sistema, que conhece as 
prerrogativas da Administração, sabe usá-las no momento e na dose certos, ele tem 
que ter uma equipe que possa ir ao campo da execução para acompanhar o que está 
acontecendo – o gestor não vai, é evidente; se ele é gestor está na sua unidade 
administrativa tomando uma série de providências e acompanhando o 
desenvolvimento da execução através de relatórios, documentos, sem jamais perder 
esta visão do todo, a visão do sistema, eficiência e eficácia, relação custo–benefício 
e resultados. Mas ele precisa de gente do campo, e esse pessoal de campo é o que a 
lei chama de fiscal da execução (PEREIRA JÚNIOR, 2008, p.9). 
 

Em complemento à distinção destacada, Leiria (2008, p.796) entende que gestor é 

aquele que acompanha e toma as decisões sobre a gestão do negócio, enquanto o fiscal tem 

atuação mais focal, cuja função é gerar informações para o gestor. 

Todavia, como lembra Amélia Midori Yamane Sekido, tanto o gestor como o fiscal de 

contratos, 

 

não deveria acumular essas funções com outras alheias à contratação, fato que 
rotineiramente ocorre no serviço público (geralmente motivado pela falta de 
pessoal), mas que prejudica demasiadamente a gestão do contrato, pois os agentes 
não dispõem de tempo para se capacitarem adequadamente, e alguns nem mesmo 
para realizar adequadamente as rotinas necessárias para o acompanhamento do 
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contrato. Aliado a isso, muitas vezes ainda acumulam as funções de gestor e fiscal 
do mesmo contrato. (SEKIDO, 2010, p.37). 

 

Vale lembrar, nesse sentido, que o agente investido nessas funções possui 

responsabilidade sobre o objeto fiscalizado/gerido, podendo vir a ser responsabilizado 

administrativamente, em casos específicos e que fique comprovada a sua negligência ou 

imperícia, pela Lei de Improbidade Administrativa. Nesse sentido é o que dispõe a Lei nº 

8.666/93: 

 

Art. 82. Os agentes administrativos que praticarem atos em desacordo com os 
preceitos desta lei ou visando a frustrar os objetivos da licitação sujeitam-se às 
sanções previstas nesta Lei e nos regulamentos próprios, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e criminal que seu ato ensejar. 

 

Em termos federais, foi editada uma Instrução Normativa visando subsidiar a 

administração pública com informações sobre procedimentos que podem ser adotados para 

prevenir dificuldades na gestão dos contratos. Nesse sentido, a IN nº 2/2008 – MPOG/SLTI 

estabelece medidas e diretrizes que visam padronizar a gestão e fiscalização dos contratos de 

terceirização. Em complementação, a Instrução Normativa nº 3/2009 – MPOG/SLTI trouxe 

novas medidas que a Administração poderá adotar para resguardar os direitos trabalhistas da 

mão de obra contratada, otimizando a atuação da fiscalização desses contratos.  

Ainda mais recentemente, evidenciando a preocupação da Administração Pública com 

eventuais responsabilizações subsidiárias dos direitos dos funcionários terceirizados, foi 

publicada em dezembro de 2013 a Instrução Normativa nº 6/SLTI, também do Ministério de 

Planejamento e Gestão, alterando dispositivos da IN nº 2/2008, principalmente no que diz 

respeito aos aspectos da gestão e fiscalização desses contratos. 

Em relação à essa última instrução, foram definidos e especificados o papel do gestor 

e do fiscal dos contratos, trazendo-se ainda uma nova abordagem em relação ao papel do 

fiscal, que agora passa a ser ou de fiscal técnico ou de fiscal administrativo, conforme 

destacado abaixo. Vale ressaltar, todavia, que para efeito da presente pesquisa, considerando 

que as alterações promovidas pela referida instrução só entram em vigor em 26 de fevereiro 

de 2014, utilizou-se a especificação anterior na qual se tinha tão somente a figura do gestor e 

de um tipo de fiscal do contrato. 

Com a nova redação foram assim definidos a figura do gestor e dos fiscais: 
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§ 2o Para efeito desta Instrução Normativa, considera-se: 
I - gestor do contrato: servidor designado para coordenar e comandar o processo da 
fiscalização da execução contratual; 
II - fiscal técnico do contrato: servidor designado para auxiliar o gestor do contrato 
quanto à fiscalização do objeto do contrato; e 
III - fiscal administrativo do contrato: servidor designado para auxiliar o gestor do 
contrato quanto à fiscalização dos aspectos administrativos do contrato. 

 
O fato é que as alterações promovidas pela IN 06/2013 proporcionam maior rigor nos 

critérios de habilitação técnica, econômica, financeira, jurídica e também estabeleceram 

procedimentos de fiscalização contratual mais eficazes. Isso porque, além da especificação da 

figura do gestor e de dois diferentes tipos de fiscais, como lembra Ricardo Alexandre 

Sampaio, 

 

foram modificados os procedimentos para fiscalização do cumprimento das 
obrigações sociais e trabalhistas pelas contratadas. Nesse tocante, a norma passa a 
orientar que a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas deverá ser 
realizada com base em critérios estatísticos e reduz o número de documentos que 
deverão ser verificados por ocasião do início da execução do contrato, mensalmente 
e ao término do ajuste. (SAMPAIO, 2014). 
 

Como lembra o autor, essas alterações incorporam recomendações feitas pelo TCU no 

Acórdão nº 1.214/2013 – Plenário, o qual teve por finalidade indicar aos gestores públicos 

elementos suficientes para minimizar o risco e fornecer instrumentos para reduzir eventual 

prejuízo decorrente da responsabilidade subsidiária trabalhista que possa ser atribuída à 

Administração tomadora de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra.  

Acrescenta o autor, 

 

Sobre esse aspecto específico, resta saber se a Justiça do Trabalho entenderá que os 
procedimentos agora estabelecidos são suficientes ou não para elidir a 
responsabilidade subsidiária trabalhista da Administração Pública decorrente de 
eventual culpa in vigilando. (SAMPAIO, 2014). 

 
Com a nova redação, o art. 31 da IN nº 2/2008 passou a prever que: 

 

Art. 31. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 
verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos 
necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato, devendo ser 
exercido pelo gestor do contrato, que poderá ser auxiliado pelo fiscal técnico e fiscal 
administrativo do contrato. 
§ 1o Além das disposições previstas neste capítulo, a fiscalização contratual dos 
serviços continuados deverá seguir o disposto no Anexo IV desta Instrução 
Normativa. 
(...) 
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§ 3º A fiscalização dos contratos, no que se refere ao cumprimento das obrigações 
trabalhistas, deve ser realizada com base em critérios estatísticos, levando-se em 
consideração falhas que impactem o contrato como um todo e não apenas erros. 

 

Além disso, foram atualizadas as listas de fiscalizações e consequentes atribuições do 

gestor e dos fiscais dos contratos, conforme consta no anexo A. 

Essas atribuições, por seu turno, deverão ser compartilhadas entre o fiscal técnico e o 

fiscal administrativo do contrato, na medida em que o primeiro terá suas atribuições 

relacionadas à fiscalização do objeto do contrato, enquanto que o segundo ficará responsável 

pela fiscalização dos aspectos administrativos do contrato, estando ambos sob a coordenação 

e supervisão do gestor do contrato. 

 

2.3 Teoria da Agência e terceirização 

 

2.3.1 Teoria da agência e a Nova Gestão Pública 

 

A Nova Gestão Pública, dentre outras teorias e abordagens neo-institucionalistas, se 

vale dos pressupostos teóricos da teoria da agência, ou modelo agente x principal, para formar 

uma base teórica do novo gerencialismo, na medida em que, como lembra Frederico Lustosa 

da Costa (2010, p.146), “a perspectiva agente x principal suscita questões relativas ao 

funcionamento do mercado, à representação política, à accountability e à regulação”. 

Acrescenta ainda o autor que, “o desafio proposto pela teoria é desenhar instituições que 

estruturem essas relações, de sorte a favorecer o bom funcionamento da democracia, do 

Estado e da economia”.  

Como lembra Maria Angélica Borges dos Santos, 

 

Na visão do New Public Management, a introdução de mecanismo de mercado para 
gerar os incentivos apropriados poderia reduzir a influência de políticos e 
funcionários públicos na condução dos serviços públicos e corrigiria as falhas de 
Estado. O pressuposto dessa proposta é de que é mais fácil atingir os objetivos 
políticos e sociais da prestação de serviços quando são firmados contratos explícitos 
e transparentes entre um agente e um principal, a exemplo do que ocorre no 
mercado. (SANTOS, 2012, p.26). 

 

Acrescenta a autora, 
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A dinâmica das relações contratuais e as vantagens e desvantagens de diferentes 
arranjos de prestação de serviços são abordadas pelas teorias do 
neoinstitucionalismo econômico, a partir da teoria principal-agente e da teoria dos 
custos de transação. A teoria principal-agente assume novamente a premissa 
econômica de mercados compostos por entes independentes e auto-interessados. O 
agente (contratado) presta os serviços contratados no lugar do principal (contratante) 
e recebe, em troca, uma contraprestação mutuamente acordada. Em geral, o principal 
é dependente do empenho e da expertise do agente, mas carece de condições para 
monitorar seu desempenho. Para garantir serviços de qualidade, os contratos 
idealmente precisam ser desenhados de forma a alinhar incentivos, distribuir 
estrategicamente os riscos e recompensar a cooperação. (SANTOS, 2012, p.26). 

 

Na mesma linha de pensamento, Marcelo Araújo e Oscar Adolfo Sanchez lembram 

que, 

 

A Teoria de Agência é um importante instrumento para entender as relações 
contratuais delegativas, onde incentivos e controles são fundamentais, caso típico 
das burocracias públicas. Originária da microeconomia, tal teoria tem como 
fundamento um determinado modelo comportamental dos agentes que precisa ser 
bem definido para não perder poder analítico. (ARAUJO, SANCHEZ, 2005). 

 

Acrescentam os mesmos autores que, 

 

Uma importante ferramenta analítica utilizada pelo neo-institucionalismo econômico 
é a Teoria de Agência. [..] O que se procura é entender se o Estado pode criar e 
fortalecer sua "capacidade institucional", entendida como a capacidade estatal de 
estabelecer, garantir e fortalecer mecanismos legais e administrativos de 
planejamento, coordenação, controle e coerção. Isto implica, entre outros aspectos, 
capacidade para elaborar normas e procedimentos de controles eficazes que 
permitam coibir ações prejudiciais ao interesse público por parte dos agentes do 
Estado. (ARAUJO, SANCHEZ, 2005). 

 

Jensen e Meckling (1976) definem um relacionamento de agência como “um contrato 

onde uma ou mais pessoas – o principal – engaja outra pessoa – o agente – para desempenhar 

alguma tarefa em seu favor, envolvendo a delegação de autoridade para a tomada de decisão 

pelo agente”. 

Na compreensão da Teoria da Agência há uma relação comportamental, que envolve 

uma rede diferenciada de relações específicas e hierárquicas que, mediante um contrato, 

determinam e regulamentam as condutas dos envolvidos.   

Como lembram Araújo e Sanchez , 

 

O problema neste tipo de relacionamento reside na assimetria de informação, ou 
seja, no fato de duas partes que se relacionam não deterem a mesma informação, 
colocando uma das partes – quem delega responsabilidades, o titular – em 
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desvantagem no relacionamento com o outro, o agente. (ARAUJO, SANCHEZ, 
2005). 

 

Acrescentam ainda os autores que, 

 

Como o agente pode ter comportamentos oportunistas, o titular deverá fazer esforços 
de seleção e formular um contrato com esquemas de incentivos e de controles 
eficientes. Os incentivos podem abranger estímulos positivos (prêmios) ou 
negativos, tais como penalidades contratuais. (ARAUJO, SANCHEZ, 2005). 

 

Trata-se, portanto, de medidas que visem a minimizar o risco moral e a seleção 

adversa, ou seja, a propensão do agente ao oportunismo, representadas pela dificuldade de 

monitoramento das atividades desenvolvidas e pela assimetria de informações entre agente e 

principal. Como destacam Araújo e Sanchez,  

 

A seleção adversa ocorre quando o esquema de incentivos de um contrato não está 
bem formulado, fato que pode levar ao agente a escolher o inverso daquilo que 
deseja o titular. O risco moral surge dos problemas subjacentes à criação dos 
contratos. Trata-se da possibilidade de o agente, depois de firmado o contrato, valer-
se de brechas contratuais para agir em interesse próprio, impondo um prejuízo ao 
titular. (ARAUJO, SANCHEZ, 2005). 

 

Como aponta Przeworski (1996, p. 23), existem três típicos casos referentes a 

problemas de agência. O primeiro ocorre no âmbito do sistema político, onde os políticos 

recebem uma delegação dos cidadãos para agir em seu nome. O segundo refere-se à relação 

entre o Estado e empresários. E, por fim, o terceiro que ocorre no âmbito da Administração 

Pública, onde o agente representa o empregado contratado pelo governo (titular) para realizar 

uma tarefa especificada. 

No mesmo sentido, Frederico Lustosa Costa complementa que,  

 

Entre o governo (principal) e os agentes econômicos privados há uma relação de 
regulação. O principal define a estrutura de incentivos para os agentes privados, 
exercendo o poder de coerção legitimado pela lei; obriga por lei a prática de algumas 
ações ou as proíbe, e pode alterar os preços relativos através do sistema fiscal. No 
caso, o desenho institucional deve buscar um tipo de intervenção que assegure ao 
governo alguma informação sobre os agentes privados, os instrumentos legais e 
fiscais para regular e as condições para o estabelecimento de compromissos estáveis; 
tudo isso, é claro, no contexto de boa governança democrática. (COSTA, 2010, 
p.147). 

 

Assim, a teoria da agência apresenta-se como um arcabouço para a análise das 

relações entre principal e agente, representados, na gestão pública, pela administração e pelos 
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agentes privados contratados, de maneira a se encontrarem na sua estrutura, mecanismos que 

minimizem os efeitos negativos decorrentes do risco moral e da seleção adversa. 

 

2.3.2 Aplicação da teoria da agência na Terceirização de mão de obra 

 
Quando um governo decide terceirizar a prestação de um serviço, como lembram 

Jensen Paul H, Stonecash Robin, ele deve determinar ex ante como devem ser alocados os 

riscos entre as partes do contrato (o principal e o agente). Um determinante importante do 

sucesso do projeto, portanto, envolve o desenho do contrato.  

Como ressaltam Besanko et al (2006), um dos pilares da Teoria da Agência é o estudo 

dos “problemas de agência”, que surge quando os interesses das partes divergem de alguma 

maneira, normalmente envolvendo os interesses de maximização de lucro, tanto do principal 

como do agente. 

No mesmo sentido, como lembram Jean-Jacques Lafont e David Martimort (2002, 

p.3), o ponto de partida da teoria do incentivo corresponde ao problema de delegar uma tarefa 

de um agente com informação privada. Essa informação privada, por sua vez, pode ser de dois 

tipos, quais sejam: o agente pode realizar uma ação não observada pelo principal, o caso do 

“moral hazard” ou “hidden action”, ou o caso de o agente possuir algum conhecimento 

privado sobre o seu custo ou avaliação, o qual é ignorado pelo principal. Trata-se nesse caso 

da “adverse selection” ou “hidden knowledge”.  

Acrescentam os autores que, 

 

é importante ressaltar que, como na seleção adversa, o risco moral não seria um 
problema se o principal e o agente tivessem a mesma função objetivo. Crucial para o 
custo de agência decorrentes do risco moral é o conflito entre o principal e o agente 
sobre qual a ação deve ser realizada. A não observabilidade da ação do agente pode 
impedir uma resolução eficiente deste conflito de interesses, porque nenhum 
contrato executório jamais poderá estipular qual ação deve ser tomada pelo agente. 
[...] como no caso de seleção adversa, a informação assimétrica também desempenha 
um papel decisivo na concepção do contrato incentivo ideal sob risco moral. No 
entanto, em vez de ser uma incerteza exógena para o principal, a incerteza é agora 
endógena. As probabilidades dos diferentes estados da natureza e, portanto, o 
volume esperado de comércio, agora depende explicitamente do esforço do agente. 
Em outras palavras, o nível de produção é realizado apenas por um sinal da ação do 
agente. Esta incerteza é a chave para a compreensão do problema contratual sob 
risco moral. Se o mapeamento entre esforço e desempenho for completamente 
deterministas, o principal e o tribunal não teria dificuldade em inferir o esforço do 
agente a partir da saída (produto) observado. Mesmo se o esforço do agente não foi 
observável diretamente, poderia ser indiretamente contratados em cima, uma vez 
que a saída seria por si só ser observável e verificável. A não observabilidade do 
esforço não iria colocar qualquer restrição real sobre a capacidade do diretor 
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(principal) de contrato com o agente, e seu conflito de interesses seria sem custo 
para resolver. Em um contexto de risco moral, a saída aleatória agrega o esforço do 
agente e a realização de pura sorte. No entanto, o principal só pode projetar um 
contrato baseado sobre o desempenho observável do agente. Através deste contrato 
o principal quer induzir, a um custo razoável, um esforço elevado do agente, apesar 
da impossibilidade de diretamente condicionar a recompensa do agente em sua ação. 
Em geral, a não observabilidade do esforço do agente afeta o custo de 
implementação de uma determinada ação. (LAFONT e MARTIMORT, 2002, p. 
146). 

 

Na compreensão dos autores, o risco moral não cria qualquer custo de transação. O 

principal pode conseguir o mesmo nível de utilidade, como se pudesse controlar diretamente o 

esforço do agente. Este melhor resultado é obtido através de um contrato que depende do 

nível de produção. O agente é "incentivado" por ser recompensado por bons níveis de 

produção e penalizado de modo contrário.  

Já Patrick Bolton e Mathias Dewatripont (2004, p.14), ensinam que existem dois tipos 

gerais de problemas relacionados à teoria do incentivo: o problema da “hidden information” 

ou informação oculta se refere a uma situação onde o empregado pode ter informações 

privadas sobre sua incapacidade ou falta de vontade de tomar certas tarefas. Ou seja, 

informações sobre características relevantes do empregado são escondidas do empregador. O 

outro problema, o da “hidden action”, ou ação oculta, se refere a situações onde o empregador 

não pode ver o que os empregados estão fazendo, ou seja, questões como se o empregado 

trabalha ou não, é cuidadoso ou não, entre outras, não são alcançadas pelo empregador, estão 

“escondidas” dele.  

Para os mesmos autores, a outra grande classe de problemas de contratação no âmbito 

informação assimétrica são as ações escondidas. Em contraste com a maioria dos problemas 

de informações ocultas, as situações de contratação com ações escondidas envolvem 

assimetrias informacionais surgidas após a assinatura de um contrato. Nestes problemas o 

agente não é convidado a escolher um menu de contratos, mas sim a partir de um menu de 

pares de ação e de recompensa.  

Acrescentam: 

 

Situações contratuais onde as partes possuem ações ocultas são frequentes em 
empresas e outras organizações. É por esta razão que a principal aplicação dos 
problemas de contratação envolvendo risco moral é muitas vezes visto como a 
organização interna das empresas e outras instituições econômicas. Alguns teóricos 
econômicos argumentam que a resolução do risco moral em equipes é a razão de ser 
de uma empresa. Eles afirmam que o papel do dono de uma empresa ou gestor é 
monitorar funcionários e certificar-se de que eles tomem medidas eficientes que 
estão escondidas para os outros. (BOLTON e DEWATRIPONT, 2004,p.27) 
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Nesse contexto, ganha destaque a função de monitoramento do principal, visando, 

portanto, minimizar os efeitos do risco moral e da seleção adversa na ação dos agentes. A 

necessidade de monitoramento é o que se extrai do pensamento de Barney e Hesterly, ao 

tratarem dos problemas de agência: 

 

O risco moral (moral hazard) envolve situações nas quais muitas das ações dos 
agentes são escondidas do proprietário ou são custosas de observar. [...] Na seleção 
adversa, o agente possui informações que, para o proprietário são inobserváveis ou 
custosas de obter. Consequentemente, os proprietários não podem determinar 
completamente se seus interesses estão sendo tratados da melhor maneira pelas 
decisões dos agentes (BARNEY; HESTERLY, 2004, p.146-147). 

 

Ainda sobre o assunto Lambright ressalta que, 

 

ferramentas de monitoramento de serviço são mecanismos importantes para garantir 
a prestação de contas pelo provedor contratado, porque as agências governamentais 
freqüentemente não têm capacidade para adequadamente  monitorar os fornecedores 
contratados. (LAMBRIGHT, 2008, p.208). 

 

No mesmo sentido, Alchian e Demsetz (1972), apud Bolton e Dewatripont (2004), 

propuseram que o parasitismo dos trabalhadores pode ser prevenido por meio de 

monitoramento por parte do empregador. Ou seja, o principal papel do empregador, nesse 

contexto, é o de supervisionar funcionários, certificando-se que todos eles executam suas 

tarefas adequadamente. Eles também argumentam que quando o número de funcionários a ser 

monitorado é grande, não é razoável pensar que um único empregador é capaz de controlar 

eficazmente todos os funcionários. Vários supervisores são, então, necessários, e alguém vai 

ter que monitorar os monitores. Se o número de supervisores é em si grande, então serão 

necessários vários monitores de supervisores, e assim por diante.  

Bolton e Dewatripont (2004) lembram que uma das razões pelas quais pode haver uma 

perda de controle quando mais níveis de fiscalização são adicionados é que os supervisores de 

nível médio podem tentar conspirar com seus empregados contra a alta administração ou 

proprietários da empresa. 

Conforme Jensen e Stonecash (2005), o regime de partilha de riscos no contrato é 

crucial para a obtenção de resultados eficientes de terceirização. Como lembram os autores, 

tem havido uma grande quantidade de atenção dedicada a testar se a previsão de um trade-off 

entre risco e incentivos é válido nas relações contratuais. As evidências sobre esse trade-off 

são não conclusivas - alguns trabalhos empíricos tem demonstrado um trade-off, enquanto que 
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outras pesquisas têm demonstrado uma relação positiva ou nenhuma relação. Uma pesquisa 

recente sugere que a motivação intrínseca pode desempenhar um papel importante no 

comportamento humano. Especificamente, a noção de que a motivação intrínseca pode 

desempenhar um papel importante na eficácia dos contratos tem relevância para o setor 

público. 

Na busca dessas motivações, extrínsecas e intrínsecas, Lambright (2008, p.210) expõe 

que os problemas podem surgir na relação principal agente quando os objetivos entre eles são 

diferentes e também quando é difícil e oneroso monitorar as atividades desenvolvidas pelo 

agente. As motivações para o uso correto das ferramentas de monitoramento, na visão da 

autora, podem ser para receber recompensas de contrato e/ou evitar penalidades contratuais, 

melhorar o serviço prestado e ainda para fortalecer as relações que existem entre os 

indivíduos que trabalham para o órgão do governo e provedor contratado. Nesse sentido, 

 

De acordo com a teoria da agência, penalidades contratuais devidamente 
estruturadas e recompensas podem reduzir o conflito entre o objetivo do principal e 
do agente (Eisenhardt, 1989). Neste contexto, é de interesse de uma agência do 
governo que as ferramentas de monitoramento de serviço sejam precisas, oportunas 
e completas, porque isso irá aumentar a sua capacidade de controlar eficazmente os 
fornecedores contratados e para tomar decisões de contratação futura.[...] Provedores 
contratados também podem ser motivados a usar corretamente uma ferramenta de 
monitoramento de serviços a fim de melhorar o serviço. O provedor contratado pode 
acreditar que as informações produzidas pela ferramenta de serviço de 
monitoramento podem ser utilizadas para melhorar os serviços que o provedor 
contratado está entregando. [...] A terceira motivação possível para fornecedores 
contratados para usar corretamente um serviço de monitoramento é fortalecer as 
relações que existem entre os indivíduos que trabalham para o órgão do governo e 
provedor contratado. Esta motivação é consistente com modelos relacionais de 
contratação. Muitas vezes, é impossível para as partes prever todos os possíveis 
cenários que podem surgir em uma relação de contratação (LAMBRIGHT, 2008, 
p.210-211). 

 

Da leitura do que expôs a autora, conclui-se que a exemplo do que defende a teoria da 

agência, é imprescindível que existam mecanismos de incentivos, sejam eles penalidades ou 

não, para que o processo de fiscalização seja utilizado de maneira correta.  
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3 Gestão e fiscalização dos contratos de terceirização de mão de obra na UFRN 

 

3.1 Caracterização administrativa da UFRN 
 

As universidades federais distribuídas ao longo do Brasil se caracterizam como 

Autarquias Federais, as quais, na compreensão do jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, se 

constituem em:  

 

Centros subjetivados de direitos e obrigações distintos do Estado, seus assuntos são 
assuntos próprios; seus negócios, negócios próprios; seus recursos, não importa se 
oriundos de trespasse estatal ou hauridos como produto da atividade que lhes seja 
afeta, configuram recursos e patrimônio próprios, de tal sorte que desfrutam de 
“autonomia” financeira, tanto como administrativa; ou seja, suas gestões 
administrativa e financeira necessariamente são de suas próprias alçadas – logo, 
descentralizadas.(MELLO, 2009, p.161). 

 

Essa divisão estrutural da administração pública federal foi parte da primeira tentativa 

de reforma gerencial no estado brasileiro, que se deu na década de 1960, tendo por ápice o 

Decreto-Lei nº 200 de 1967. Conforme o art. 5º, I, do referido decreto, Autarquia, como 

categoria da Administração Indireta, é o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade 

jurídica, patrimônio e receita próprios para executar atividades típicas da Administração 

Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira 

descentralizada. 

Assim sendo, como uma estrutura descentralizada da administração federal, as 

Universidades possuem autonomia administrativa, embora relativa já que sofrem controle do 

poder que as criaram, e vinculam-se, sem serem subordinadas, a um órgão da administração 

direta, que no caso é o Ministério da Educação, o qual, como “supervisor ministerial”, atua 

para  

 

assegurar o cumprimento dos objetivos fixados em seu ato de criação, harmonizar 
sua atuação com a Política e a atuação do Governo no correspondente setor de 
atividade; zelar pela obtenção de eficiência administrativa e pelo asseguramento de 
sua autonomia administrativa, operacional e financeira. (MELLO, 2009, p.163). 

 

Portanto, a UFRN, assim como as demais autarquias federais existentes no Brasil, é 

uma pessoa jurídica de direito público com autonomia administrativa, o que implica em atuar 

de maneira específica, embora seguindo diretrizes federais.  
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Conforme preceitua o Estatuto da UFRN aprovado pela Resolução nº 013/2008 – 

Conselho Universitário – CONSUNI, de 01/12/2008, a Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte – UFRN foi criada pela Lei Estadual nº 2.307, de 25 de junho de 1958 e federalizada 

pela Lei nº 3.849, de 18 de dezembro de 1960, com plano de reestruturação aprovado pelo 

Decreto nº 62.091, de 09 de janeiro de 1968, modificado pelo Decreto nº 74.211, de 24 de 

junho de 1974. É uma instituição universitária de caráter público, organizada sob a forma de 

autarquia de regime especial, vinculada ao o Ministério da Educação, com sede e foro na 

cidade de Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte.  

De acordo com o mesmo Estatuto, a Universidade está estruturada da seguinte forma:  

I. Conselhos Superiores;  

II. Reitoria;  

III. Centros Acadêmicos;  

IV. Unidades Acadêmicas Especializadas;  

V. Departamentos Acadêmicos;  

VI. Unidades Suplementares;  

VII. Núcleos de Estudos Interdisciplinares;  

VIII. Comissões Permanentes 

 

3.2 A contratação de funcionários terceirizados e o acompanhamento desses contratos 

na UFRN 

 

Seguindo a orientação federal, ainda em 1998, a UFRN passou a adotar a terceirização 

de mão de obra para os cargos extintos e em extinção, tudo conforme a Lei nº 9.632, de 7 de 

maio de 1998, que dispôs sobre a extinção de cargos no âmbito da Administração Pública 

Federal direta, autárquica e fundacional e deu outras providências. A respeito dos cargos 

extintos e em extinção, ver Apêndices A e B, respectivamente. 

Ao longo de mais de 15 anos de adoção da terceirização de mão de obra na UFRN, 

muitas são as questões que envolvem as suas vantagens e desvantagens. No que se propôs, a 

terceirização emergiu para, no contexto da descentralização e estruturação do estado, 

aumentar a eficiência estatal e reduzir os custos. No entanto, como lembram Jensen e 

Stonecash (2005, p. 770), os defensores da terceirização afirmam que ela deve resultar em 

uma alocação mais eficiente dos recursos, reduzindo, assim, a pressão fiscal sobre o governo 
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e, por consequência, sobre os contribuintes. Apesar disso, como lembram os autores, a relação 

aumento de eficiência e redução de custos da terceirização no setor público não são fáceis de 

comprovar. A dificuldade se deve ao fato de ser difícil medir a eficiência no setor público, 

bem como devido à falta de dados sobre custos operacionais e saídas.  

Em que pesem essas considerações e a dificuldade de verificar os resultados da 

terceirização, a mesma é vista de maneira positiva pela administração da UFRN, na medida 

cumpre com o seu objetivo principal de assumir atividades que não estão diretamente 

relacionadas às atividades fins e principais da universidade. 

Na contratação, embora seguindo as diretrizes dispostas na Lei nº 8.666/93, bem como 

nas diversas Instruções Normativas do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, a 

UFRN possui o seu próprio modo de atuação. 

A fase pré-contratual, nesse sentido, também possui notoriedade, já que é através da 

licitação que são adquiridos bens e serviços na Administração Pública, conforme preceitua o 

art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal: 

 

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 
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte: 
[...] 
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da 
lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 

 

Doetzer e Almeida destacam que a licitação compreende duas fases, uma interna e 

outra externa. As mesmas são assim resumidas pelas referidas autoras, 

 

Durante a fase interna da licitação, a Administração tem o dever de avaliar sobre 
qual objeto reside o interesse público. Com base nessa avaliação será elaborado o 
edital, no qual restará descrito o objeto que a Administração pretende contratar, 
utilizando-se linguagem sucinta e clara (art. 40, inc. I, da Lei n.º 8.666/93), bem 
como previstas as condições relativas à fase de habilitação (análise da pessoa do 
licitante) e de propostas (enfoca-se o bem ou serviço licitado). Ressalte-se que 
somente deverão ser elencados os requisitos essencialmente necessários ao 
atendimento do interesse público em questão, conforme decorre do teor do art. 3.º, § 
1.º, inc. I, da Lei n.º 8.666/93. Tratando-se de contratação de prestação de serviços, é 
imprescindível que a descrição do objeto resulte na elaboração de um projeto básico, 
no qual deverão estar especificados os quantitativos e os custos dos insumos 
necessários (art. 6.º, inciso IX, alínea "f"; art. 7.º, § 2.º, incisos. I e II e art.40, § 2.º, 
incisos. I e II, da Lei n.º 8.666/93). Encerrada a fase interna da licitação e, em 
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seguida, publicado o instrumento convocatório, a Administração e os licitantes 
estarão vinculados aos seus termos. Assim, os licitantes deverão elaborar suas 
propostas levando em consideração as quantidades e custos constantes nas planilhas 
anexas ao edital e à autoridade competente, por sua vez, deverá promover o 
julgamento das propostas também considerando essa realidade (art. 40, § 2.º, 
incisos. I e II, da Lei n.º 8.666/93) por força do princípios da vinculação ao 
instrumento convocatório e do julgamento objetivo (arts. 3.º, 41 e 44 da Lei n.º 
8.666/93). (DOETZER, ALMEIDA, 2006, p. 600). 

 

Nesse sentido, ganha destaque a elaboração do Projeto Básico, o qual, conforme art. 

6º, inciso IX, da Lei nº 8.666/93, caracteriza-se como sendo o documento que propicia à 

Administração conhecer o objeto que se quer licitar, de forma detalhada, clara e precisa. Além 

disso, deve permitir ao licitante as informações necessárias à boa elaboração de sua proposta.  

Pereira Júnior destaca a importância do processo de licitação nos seguintes termos, 

 

O processo administrativo da contratação é uma das mais importantes ferramentas 
jurídico-administrativas da gestão comprometida com os resultados, porque ali 
estarão todos os elementos que atestarão, ou não, a pertinência das escolhas, das 
opções, das decisões e dos resultados obtidos ou não obtidos. (PEREIRA 
JÚNIOR,2007, p. 196). 

 

Selecionada a melhor proposta, de acordo com os critérios legais estabelecidos, chega-

se à fase contratual, através da qual a empresa vencedora irá, após a assinatura do contrato, 

dar início à execução dos serviços licitados. 

É nesse momento que ganha destaque a figura do gestor de contratos, que, no caso da 

UFRN, corresponde ao Setor de Contratos (SECONT) da Pró-reitoria de Administração 

(PROAD). Ao gestor de contratos da UFRN, compete, entre outras atribuições, cadastrar e 

alterar contratos, anexar arquivos aos contratos, efetuar aditivos, apostilamentos, cadastrar e 

alterar processos de pagamento, acompanhar prazos de vigência, acompanhar e dar 

encaminhamento a todas as ocorrências havidas durante a vigência do respectivo contrato, 

conferir pagamentos por função, entre outras atribuições relacionadas ao contrato. 

É de competência também do SECONT a solicitação para que as unidades 

administrativas da UFRN que possuam funcionários terceirizados, indiquem seus respectivos 

fiscais dos contratos.  

Conforme destacado anteriormente, segundo alteração promovida em dezembro de 

2013, com vigência a partir de 26 de fevereiro de 2014, o gestor de contratos passará a ser 

responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos contratos, sendo auxiliado pelo fiscal 

técnico e pelo fiscal administrativo do contrato. 
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No entanto, para efeitos do presente estudo e considerando que a nova estrutura ainda 

não foi implementada, considerou-se somente a figura do gestor e dos fiscais dos contratos. 

Em cada unidade, por sua vez, é designado um fiscal do contrato, o qual, entre outras 

atribuições, é responsável por acompanhar a execução dos contratos, reportar-se ao 

supervisor/fiscal da empresa contratada para apresentar eventuais reclamações sobre os 

serviços prestados, e, também, encaminhar ao setor de contratos, seja através do livro de 

ocorrências ou pela ficha de acompanhamento e execução dos contratos existentes no Sistema 

Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos da UFRN – SIPAC, seja por outro meio 

escrito, eventuais descumprimentos conhecidos por parte da empresa contratada. 

Em relação aos fiscais das empresas contratadas não há um quantitativo exato exigido 

pela UFRN. É certo, todavia, que esses fiscais são indispensáveis em todos os contratos de 

mão de obra, sendo referidos em todos os contratos vigentes atualmente. Nesse sentido é a 

cláusula presente em todos os contratos atuais, como obrigação das empresas contratantes: 

 

Nomear encarregados responsáveis pelos serviços, com a missão de garantir o bom 
andamento dos mesmos, fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos 
respectivos profissionais. Estes encarregados terão a obrigação de reportarem-se, 
quando houver necessidade, ao responsável pelo acompanhamento dos serviços da 
Administração e tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas 
as falhas. (UFRN, 2010). 
 

Atualmente, a UFRN conta com cinco contratos de terceirização de mão de obra, 

prestando serviços em diferentes unidades administrativas da universidade.  

Os contratos vigentes atualmente na UFRN com seus respectivos objetos e atuais 

quantitativos de servidores estão destacados no quadro abaixo. 

 

Quadro 02 – Descrição dos contratos de terceirização de mão de obra vigentes na UFRN 
Número do Contrato Objeto Categoria funcional Quantitativo de 

funcionários 
50/2010 Contratação de empresa 

especializada na 
prestação de serviços de 
locação de mão de obra 
para atender atividades de 
apoio administrativo, 
técnico e operacional nas 
áreas administrativas e 
acadêmicas) 

Almoxarife,armazenista, 
auxiliar de cozinha, auxiliar 
de pedreiro, auxiliar 
operacional, auxiliar de 
laboratório, borracheiro, 
calceteiro, carpinteiro, 
copeiro, cozinheiro, 
despenseiro, eletricista, 
encarregado de operações, 
bombeiro hidráulico, 
garçon, jardineiro, 
marceneiro, motorista, 
operacional, operador de 

647  
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máquinas, passador, 
pedreiro, pintor, porteiro, 
recepcionista, técnico em 
eletrônica, telefonista, 
tratorista 

85/2010 Serviços de vigilância 
armada, desarmada e 
motorizada (moto e 
veículo) para diversas 
unidades da UFRN. 

Posto de vigilância humana 
(armada ou desarmada) 

317 

40/2010 Contratação de empresa 
especializada na locação 
de mão de obra para 
atender atividades das 
unidades das áreas 
hospitalares/assemelhadas 
da UFRN. 

Almoxarife, armazenista, 
ascensorista, auxiliar de 
cozinham auxiliar de 
pedreiro, auxiliar de 
laboratório, auxiliar de 
lactário, auxiliar de 
nutrição, contínuo, copeiro, 
costureiro, cozinheiro, 
digitador, eletricista, 
encarregado de operações, 
bombeiro hidráulico, 
lavadeiro, maqueiro, 
marceneiro, motorista, 
operacional, passador, 
pedreiro,  pintor, porteiro, 
recepcionista, servente de 
obra, técnico em eletrônica, 
telefonista, vestiarista. 

412 

55/2011 Locação de mão de obra 
para prestação de serviços 
de limpeza e higienização 
nas áreas internas e 
externas, das unidades 
acadêmicas pertencentes 
a UFRN, campus 
universitário central e 
interior   

Auxiliar de Serviços Gerais 381 

85/2013 Serviços de limpeza e 
conservação nas áreas 
urbanas do entorno do 
campus universitário 
central e do centro de 
ciências da saúde. 

Agente de limpeza de áreas 
verdes 

80  

TOTAL  1837 funcionários 
Fonte: Elaborado pela autora (2014) 
 

Mediante a análise do quadro que indica o atual panorama das funções que são 

terceirizadas na UFRN, verifica-se que o quantitativo, bem como, as funções que foram 

objeto de extinção quando da edição da Lei nº 9.632/1998 já foram absorvidos pelos contratos 

vigentes na universidade, havendo, pois, reciprocidade entre os cargos e quantitativos extintos 

e em extinção há época, e o que se tem terceirizado atualmente. 
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Em relação ao sistema de penalidades vigentes nesses contratos, também há 

semelhança em todos eles, havendo a previsão de aplicação de advertências, sem haver 

especificação de em que hipóteses elas serão aplicadas, e multas, havendo, nesse caso, 

detalhamento dos casos em que elas se aplicam. Em todos os casos, conforme destacado nos 

contratos, as penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e, na hipótese de 

suspensão de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das 

multas previstas e das demais cominações legais. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

A terceirização de mão de obra na Administração Pública, antes uma inovação, é hoje 

realidade. Nesse sentido, também no contexto da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, tem-se amplamente utilizado desse recurso, de maneira que, diante dessa grande 

utilização, exigiu-se, através do sistema normativo brasileiro, que existisse uma clara 

fiscalização desses contratos, tanto para viabilizar uma melhor prestação dos serviços, como 

também para evitar eventuais responsabilizações do ente público pelo descumprimento de 

obrigações que a empresa terceirizada possui diretamente com os seus funcionários. 

É nesse sentido, pois, que se pretendeu, através da presente pesquisa, avaliar a 

percepção da fiscalização desses contratos no âmbito da UFRN, sob o ponto de vista dos 

diferentes agentes envolvidos, buscando também compreender as diferentes motivações 

desses agentes nesse processo. 

 

4.1 Caracterização da pesquisa 

 

Tendo como bases os objetivos delineados, esta pesquisa classifica-se como do tipo 

exploratório-descritiva, uma vez que busca se familiarizar com as características da 

terceirização na Administração Pública, procurando descrever, levantar características gerais 

da terceirização, bem como levantar informações no que concerne à fiscalização desses 

contratos no âmbito da UFRN, apontando características da população e estabelecendo 

relações entre variáveis (GIL, 2002, p. 41). 

Ademais, a pesquisa possui uma abordagem qualitativa, na medida em que objetiva a 

análise de uma realidade a partir de métodos e técnicas para compreender o objeto do estudo. 

O processo de trabalho adotou o modelo clássico de pesquisa qualitativa, dividido em 

três etapas: fase exploratória; trabalho de campo; e, por fim, análise e tratamento do material 

coletado e documental, tendo por base o objeto do estudo.  

E, para alcançar os objetivos propostos, geral e específicos, foram utilizados 

questionários entre os servidores fiscais dos contratos de diferentes unidades administrativas 

da UFRN, entrevista com o gestor de contratos da universidade (Setor de Contratos da Pró-

Reitoria de Administração), questionário com os fiscais das empresas contratadas, bem como 

questionários dirigidos aos funcionários das empresas terceirizadas. Foram realizadas também 
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consultas e análises dos contratos de terceirização de mão de obra vigentes na UFRN, sob a 

ótica do modelo principal agente, ou seja, de modo a encontrar nesses contratos mecanismos 

que caracterizem ou não o sistema de incentivos proposto pela referida teoria. 

 

4.2 População e amostra 

 

A população interna desta pesquisa envolveu os servidores designados como fiscais 

dos diferentes contratos de terceirização de mão de obra no âmbito da UFRN, o gestor dos 

contratos, fiscais das empresas contratadas e ainda funcionários terceirizados de cada unidade 

administrativa dos diferentes contratos de mão de obra.  

Importante destacar que não existe uma estrutura hierárquica expressa entre esses 

agentes. Sendo certo que, os servidores da UFRN, como fiscais, possuem o dever de prestar 

informações ao gestor de contratos; os fiscais das empresas contratadas, por sua vez, devem 

se reportar ao servidor da UFRN designado como fiscal e, por fim, os funcionários 

terceirizados são subordinados aos fiscais das empresas nas quais foram contratados. 

Com relação ao gestor de contratos, na UFRN, no caso dos contratos de terceirização 

de mão de obra, essa função se concentra na figura de um só servidor, o qual foi entrevistado. 

No que diz respeito aos 05 contratos de terceirização de mão de obra vigentes 

atualmente, estão designados, em média, 32 diferentes servidores como fiscais. Fez-se uma 

média, já que, a grande maioria desses servidores são fiscais de mais de um contrato de 

terceirização de mão de obra. Em virtude de alguns fiscais da UFRN estarem de férias ou 

gozando de licenças, e ainda por alguns fiscais, embora solicitados, não terem respondido ao 

questionário, a amostra dessa categoria foi de 20 servidores, lotados em diferentes unidades 

administrativas da UFRN. 

Com relação aos fiscais das empresas contratadas, não se conseguiu um quantitativo 

absoluto de quantos fiscais estão atualmente em exercício na UFRN. É certo, no entanto, que 

há uma orientação do setor de contratos que, no caso do contrato de serviços de limpeza, 

deveria existir um fiscal para cada 30 funcionários, de modo que, se esse contrato possui em 

torno de 400 funcionários na UFRN, somente dele deveriam existir em torno de 13 fiscais. No 

caso dos demais contratos, não houve a informação nem por parte da UFRN, nem por parte 

das respectivas empresas, de quantos funcionários exerciam a função de fiscal.  
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Para efeito de pesquisa, não foram questionados todos os fiscais/encarregados, não só 

pela dificuldade de saber quantos realmente estão em exercício na UFRN, mas também em 

virtude da dificuldade de conseguir acesso aos fiscais lotados nas demais unidades da UFRN, 

inclusive no interior do estado. A amostra, por seu turno, resultou num quantitativo de 07 

fiscais, responsáveis pela fiscalização de diferentes contratos nos Centros Acadêmicos e 

também em setores da Reitoria da UFRN. 

A UFRN conta hoje, com uma média de 1800 funcionários terceirizados1.  Para efeito 

de pesquisa, utilizou-se a aplicação de questionários a 77 funcionários, com diferentes 

funções e setores de lotação na UFRN. É válido destacar que a maioria dos funcionários 

avaliados (em torno de 30%) exerce a função de A.S.G., sendo certo, também, que esse é o 

contrato com maior quantitativo de pessoal da mesma categoria funcional atualmente na 

UFRN, como destacado anteriormente. 

Em todos os casos a amostra escolhida foi do tipo não probabilística, intencional e por 

conveniência, na medida em que foram considerados os critérios de acesso e proximidade 

geográfica, sobretudo nos casos dos fiscais das empresas contratadas e dos funcionários 

terceirizados. 

 

4.3 Instrumento e Coleta de Dados  

 

Os dados foram obtidos através de questionários apresentados junto aos fiscais dos 

contratos de terceirização de mão de obra, sejam eles servidores da UFRN e funcionários das 

empresas contratadas, e ainda junto à amostra dos funcionários terceirizados.   

Importante assinalar que, previamente, antes da aplicação da totalidade dos 

questionários, o instrumento foi testado com um representante de cada categoria de modo a 

corrigir qualquer incompreensão e/ou perguntas dúbias nos instrumentos. Após o pré-teste, 

passou-se à aplicação dos questionários na totalidade. De igual sorte, em todos os casos, o 

instrumento foi precedido de carta de encaminhamento, justificando a pesquisa e o 

questionário no contexto da pesquisa, conforme apêndice C; 

No caso do questionário aplicado aos servidores da UFRN designados como fiscais, 

apêndice D, o instrumento apresentou perguntas abertas, de múltipla escolha e também 

                                                 
1 Conforme contato com o setor de contratos da UFRN (Número referente a fevereiro/2014). 
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dicotômicas e foi enviando eletronicamente aos servidores, previamente avisados 

pessoalmente ou via telefone. 

No caso dos instrumentos aplicados aos fiscais das empresas contratadas e aos 

funcionários terceirizados, os questionários, apêndices E e F, respectivamente, também com 

perguntas abertas, de múltipla escolha e dicotômicas, foram entregues pessoalmente aos 

respondentes.  

Por fim a entrevista aplicada ao gestor dos contratos da UFRN, apêndice G, foi do tipo 

semiaberta, já que foram selecionados pontos de pauta a partir dos quais houve a coleta do 

maior número de informações possíveis sobre o tema com o entrevistado. 

 No caso dos questionários as perguntas se relacionaram às atribuições percebidas 

pelos fiscais, perguntas relacionadas à existência e/ou percepção das ferramentas de 

monitoramento desses contratos, tanto da UFRN como os das empresas contratadas. Ainda 

em relação aos fiscais das empresas contratadas, as questões se relacionaram ao 

comprometimento com a qualidade do trabalho desempenhado. Já em relação ao questionário 

aplicado aos funcionários terceirizados, objetivou-se compreender quais as principais 

dificuldades no desempenho de suas funções, qual a compreensão que eles possuem sobre a 

fiscalização e fiscais e, ainda, quais as motivações ao trabalho. 

Nesse sentido, utilizou-se como referência a pesquisa de Lambright (2008), na qual 

foram incluídas entrevistas com órgão do governo e funcionários da empresa contratada e 

análise de conteúdo dos principais documentos relacionados com as ferramentas de 

monitoramento de serviços. 

 

4.4 Análise dos Dados 

 

A partir das consultas aos contratos de terceirização de mão de obra, vigentes e 

anteriores, e das informações obtidas pelos questionários e pela entrevista buscou-se verificar 

a percepção do processo de fiscalização dos contratos de terceirização de mão de obra sob o 

ponto de vista dos diferentes agentes envolvidos nesses processos, utilizando como base o 

modelo principal-agente. Isto é, procuraram-se, a partir dos dados e informações coletadas, 

elementos que evidenciem a importância desse processo de fiscalização dada a assimetria de 

informação entre as partes e às ações encobertas (moral hazard), sinalizando o oportunismo 

das partes e a dificuldade de monitoramento. 
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Ainda, baseando-se no trabalho de Lambright(2008), procuraram-se elementos que 

evidenciem a percepção e motivação para o adequado uso das ferramentas de monitoramento 

e fiscalização: 1) do ponto de vista dos servidores do governo: conhecer o ambiente de 

monitoramento dos contratos; instruções para relatar formulários; consequências relativas aos 

dados fornecidos nos formulários de notificação; 2) do ponto de vista dos funcionários e 

fiscais dos fornecedores contratados: ambiente de monitoramento do contrato; instruções para 

preenchimento do formulário; barreiras de compreensão para completar o formulário (termo 

de vistoria), para  receber recompensas de contrato e / ou evitar penalidades contratuais; a 

melhoria do serviço prestado e ainda o fortalecimento das relações que existem entre os 

indivíduos que trabalham para o órgão do governo e provedor contratado.  

Para tanto, os contratos vigentes e os dados e informações coletados foram analisados 

na busca por características que identifiquem essas questões, bem como para compreender a 

percepção atual das ferramentas de monitoramento nos contratos de terceirização de mão de 

obra celebrados com a UFRN.  



57 
 

5 ANÁLISE DE RESULTADOS 
 

5.1 Perfil dos agentes envolvidos no processo de fiscalização dos contratos de 

terceirização de mão de obra 

 
O primeiro grupo de questões objetivou conhecer o perfil dos agentes envolvidos no 

processo de terceirização de mão de obra, mais especificamente, suas características pessoais 

e funcionais, compreendendo também o ambiente de monitoramento.  

A seguir estão destacadas variáveis descritivas acerca do perfil dos agentes, na 

seguinte ordem: servidores da UFRN designados como fiscais, funcionários das empresas 

contratadas que possuem a função de fiscal e, por fim, funcionários das empresas terceirizadas 

lotados em diversos setores da UFRN. 

 

5.1.1 Perfil dos servidores da UFRN designados como fiscais 

 

A tabela abaixo ilustra parte das variáveis avaliadas em relação aos servidores da 

UFRN designados como fiscais, com a inclusão de estatísticas descritivas, quando na hipótese 

de variáveis em escala. 

 

Tabela 01– Tabela descritiva com características dos servidores da UFRN designados como fiscais 

Variáveis Contagem Percentual Média Máximo Mediana 

 

Mínimo 

Desvio 

padrão 

Sexo Feminino 10 50,00%      

Masculino 10 50,00%      

Idade   44,95 57 48 26 10,385 

Formação Ensino médio 

completo 
4 20,00%    

  

Ensino médio 

incompleto 
1 5,00%    

  

Ensino 

superior 
2 10,00%    

  

Especializaçã

o 
12 60,00%    

  

Mestrado 1 5,00%      

Estado Civil Casado(a) 12 60,00%      
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Separado(a)/di

vorciado(a) 
1 5,00%    

  

Solteiro 7 35,00%      

Tempo na instituição (anos)   20,10 37 24 1 13,890 
Fonte: Elaborado pela autora (2014) 
 

O quesito da idade foi inserido no questionário para compreender outras variáveis 

como o tempo no serviço, o tempo na função de fiscal e ainda capacidade de adaptação a 

novas atribuições. 

Em relação à formação dos entrevistados, a maioria dos avaliados (60%) realizou pós-

graduação lato sensu (especialização), sinalizando um fator importante que é a qualificação 

que esses servidores possuem como parte de uma política atual de capacitação da UFRN. Por 

outro lado, 20% ainda possuem apenas o ensino médio completo. 

No que diz respeito ao tempo em que os avaliados são servidores da UFRN, em 

consonância com a variável já avaliada sobre a idade dos servidores, percebe-se que a média 

de tempo de serviço na instituição é de 20 anos. 

Quanto aos setores de lotação dos fiscais avaliados, as respostas foram agrupadas em 

quatro grupos: Centros Acadêmicos, Unidades Suplementares, Unidades Acadêmicas 

Especializadas e Pró-reitorias, tudo conforme especificações constantes no Estatuto e no 

Regimento Geral da UFRN. Os resultados estão ilustrados no gráfico abaixo. 

 

Gráfico 01 – Locais de lotação dos servidores da UFRN avaliados 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2014) 
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A maior parte dos servidores questionados faz parte do quadro de Assistente em 

Administração. Apesar disso, percebe-se que a maioria da amostra avaliada (55%) compõe o 

quadro de cargos de nível superior. 

 

Gráfico 02 – Cargos dos fiscais da UFRN avaliados 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2014) 
 

5.1.2 Perfil dos fiscais das empresas contratadas 

 

Os dados relativos ao perfil dos fiscais das empresas contratadas avaliados estão 

ilustrados na tabela descritiva abaixo. 

 

Tabela 02 – Tabela descritiva com características dos fiscais das empresas contratadas 

Variáveis 

Sexo Feminino 57% 

Masculino 43% 

Idade 

(em anos) 

Média 40 

Máximo 51 

Mediana 40 

Mínimo 32 

Desvio padrão 6 

Estado Civil Casado(a)/mora com companheiro(a) 57% 

Separado(a)/Divorciado 14% 

Solteiro(a) 29% 

Formação Ensino médio completo 100% 

Tempo na empresa Média 3 
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(em anos) Máximo 4 

Mediana 3 

Mínimo 2 

Desvio padrão 1 
Fonte: Elaborado pela autora (2014) 

 

Em relação ao tempo na empresa, a totalidade dos entrevistados possui entre 2 e 4 

anos de empresa, o que coincide, em verdade, com o tempo no qual as empresas em que eles 

trabalham firmaram contrato com a UFRN. 

Com relação ao local de lotação desses fiscais os resultados encontrados destacam que 

a maioria (71%) está lotada em centros acadêmicos, enquanto que os demais na Reitoria. 

Com relação ao cargo que ocupam, a totalidade dos entrevistados exerce o mesmo 

cargo, qual seja, encarregado de turma. 

 

5.1.3 Perfil dos funcionários terceirizados 

 

Com relação à amostra de funcionários terceirizados, os resultados relativos ao perfil 

dos mesmos estão ilustrados na tabela abaixo. 

 

Tabela 03 – Tabela descritiva com características dos funcionários das empresas contratadas 

Variáveis 

Sexo Feminino 48,05% 

Masculino 51,95% 

Idade Média 38,26 

Máximo 64 

Mediana 37 

Mínimo 18 

Desvio padrão 12 

Formação Ensino fundamental completo 12,99% 

Ensino fundamental incompleto 31,17% 

Ensino médio completo 28,57% 

Ensino médio incompleto 20,78% 

Ensino superior completo 2,60% 

Ensino superior incompleto 3,90% 

Estado Civil Casado(a)/mora com companheiro(a) 68,83% 

Separado(a)/Divorciado(a) 3,90% 

Solteiro(a) 25,97% 
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Viúvo(a) 1,30% 

Tempo na empresa 

(em anos) 

Média 2,57 

Máximo 10,0 

Mediana 2,00 

Mínimo 0,3 

Desvio padrão 2,2 

Tempo local de lotação 

(em anos) 

Média 3,21 

Máximo 12,0 

Mediana 2,00 

Mínimo 0,3 

Desvio padrão 3,4 
Fonte: Elaborado pela autora (2014) 

 

Verificou-se que da totalidade dos funcionários questionados, a maioria é o do sexo 

masculino. 

Em relação à idade desses funcionários, percebe-se que a idade média é de 

aproximadamente 38 anos, sendo um dado relevante também que 5% dos entrevistados 

possuem mais de 60 anos. 

A maioria desses funcionários situa-se entre aqueles que não completaram o ensino 

médio, ou que possuem o ensino fundamental completo ou não. Apesar disso, uma pequena 

parcela dos questionados informou que possui ensino superior completo.  

Outro quesito analisado, mais relacionado com o ambiente de monitoramento, foi o 

tempo em que esses funcionários estão na empresa. Esse quesito buscou compreender o 

tempo na empresa dos funcionários terceirizados, para analisar de modo cruzado outros 

quesitos. De um modo geral os funcionários entrevistados estão há pouco tempo na empresa, 

o que pode indicar também que, conforme se verá a seguir, esses funcionários trabalhavam 

em empresas cujos contratos venceram na UFRN, e optaram por continuarem, passando a 

compor o quadro das empresas que possuem contratos vigentes atualmente. Nesse contexto, 

destaca-se que o contrato de terceirização de mão de obra mais antigo atualmente é datado de 

2010. 

Essa hipótese se confirmou já que percebe-se que o tempo em que os terceirizados 

estão no atual setor de lotação é superior ao tempo em que possuem vínculo com a empresa 

contratada. Assim, ocorre a permanência de funcionários no setor de trabalho, em que pese a 

mudança de empresas contratadas ao longo do tempo, o que indica uma relação de afinidade 
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desses funcionários com os seus setores de trabalho, a despeito da impessoalidade que rege a 

terceirização, já que, em tese, é contratada a função e não aquela determinada pessoa. 

Essa característica, por sua vez, pode representar uma dificuldade para a consolidação 

do processo de fiscalização por parte das empresas contratadas, já que os funcionários 

terceirizados acabam se ligando fortemente aos seus setores na UFRN, ganhando uma certa 

proteção em eventuais reclamações. 

Com relação ao emprego anterior dos funcionários terceirizados, os resultados obtidos 

estão apresentados no gráfico abaixo. 

 

Gráfico 03 – Emprego anterior dos funcionários terceirizados avaliados 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2014) 
 

A função mais desempenhada pelos funcionários era a de Auxiliar de Serviços Gerais, 

coincidindo com o cargo da maioria dos funcionários avaliados, conforme gráfico abaixo. 
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Gráfico 04 –  Cargo dos funcionários terceirizados na UFRN 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2014) 
 

Para efeito de estudo, os setores de trabalho dos funcionários terceirizados na UFRN 

foram agrupados em Pró-reitorias, Centros Acadêmicos e outros setores de apoio e infra-

estrutura. Os resultados apontam que a maioria dos entrevistados (36%) está lotada em setores 

de apoio e infra-estrutura, enquanto que 33% dos entrevistados trabalham em Centros 

Acadêmicos e 31% em Pró-Reitorias. 

 

5.2 Conhecimentos das atribuições, habilidades e competências para a fiscalização dos 

contratos de terceirização de mão de obra 

 

O segundo grupo de questões objetivou conhecer se os avaliados possuíam ciência da 

sua condição de fiscais, do tempo em que atuam nessas funções, bem como das atribuições, 

competências e responsabilidades enquanto fiscal, buscando compreender ainda se receberam 

instrução ou treinamento para o desempenho de tais funções. 

 

5.2.1 Servidores da UFRN designados como fiscais 

 

Quando questionados se tinham conhecimento de que eram fiscais de contratos de 

terceirização, de todos os entrevistados apenas um respondeu que não possuía conhecimento 

de que é fiscal de contrato de terceirização de mão de obra. Importante ressaltar que todos os 
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servidores questionados possuíam a indicação expressa em portaria publicada no Boletim de 

Serviços da UFRN de que eram fiscais de algum contrato de terceirização de mão de obra. 

Apesar disso, conforme dados coletados na entrevista com o gestor de contratos da 

universidade, algumas vezes as unidades acadêmicas designam um servidor como fiscal de 

um contrato, seja ele de terceirização de mão de obra ou não, somente para cumprir a 

formalidade exigida sem que, para tanto, comuniquem tal fato ao servidor, o que, em uma 

consequência lógica, inviabiliza a qualidade da fiscalização. 

Essa questão associada à próxima justifica o desconhecimento do servidor questionado 

de que é fiscal de um contrato. 

Quando questionados de que maneira esses servidores tomaram conhecimento de que 

eram fiscais de contratos, os resultados apontam que 85% foram previamente comunicados 

antes da designação, enquanto que 10% tomaram conhecimento via notificação no SIPAC. 

Conforme destacado anteriormente, alguns servidores desconhecem a condição de 

fiscal até serem avisados via sistema integrado da UFRN. Isso porque uma das atribuições dos 

fiscais é preencher mensalmente a ficha de acompanhamento e atestado da execução do 

contrato no módulo de contratos do sistema administrativo SIPAC. No caso de não 

cumprimento da atribuição, a unidade administrativa ao qual está vinculado o fiscal fica 

impossibilitada de realizar tarefas simples como cadastrar requisições de material ou de 

manutenção, sendo avisado também pelo sistema que o funcionário ali especificado não 

enviou as fichas de acompanhamento do contrato naquele mês. Foi nesse momento, portanto, 

que ambos os servidores que responderam terem sido avisados pelo sistema, ficaram sabendo 

que eram fiscais de contratos. Ademais, nesses casos, o servidor pode acreditar também que o 

seu papel é somente o de preencher a ficha de acompanhamento mensal do contrato. 

Em relação à totalidade de contratos de terceirização de mão de obra em que os 

servidores são fiscais, a maioria, 55%, é fiscal de mais de dois contratos, enquanto que 40% 

são fiscais de dois. 

Importante destacar que há uma recomendação do TCU limitando o número de 

contratos o qual cada servidor pode assumir como fiscal. A recomendação destaca que o 

quantitativo de contratos fiscalizados por cada servidor deve ser avaliado de modo a garantir a 

efetiva fiscalização contratual e a reduzir os riscos dessa atividade. 
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Essa recomendação já é de conhecimento no setor de contratos, conforme informação 

levantada durante a entrevista, oportunidade em que foi destacado que cada servidor só pode 

ser fiscal de até 04 contratos, sejam eles de terceirização de mão de obra ou não. 

Apesar disso, conforme dados publicados nos Boletins de Serviço da UFRN, quase a 

totalidade dos servidores questionados é fiscal não só de contratos de terceirização de mão de 

obra, mas também de outros em que é requerida a designação de fiscais, inviabilizando que a 

fiscalização seja feita corretamente. 

Foi perguntado também há quanto tempo os servidores desempenham a função de 

fiscal. Sendo encontrados os resultados abaixo destacados: 

 

Gráfico 05 – Tempo em que os servidores da UFRN são fiscais 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2014) 
 

Um percentual alto, 63% dos entrevistados, exerce a função há 5 anos ou menos, o que 

indica que apesar de os servidores possuírem um tempo médio na instituição, estão há pouco 

tempo na função de fiscais, sinalizando ou a não consolidação do processo de fiscalização 

como uma ferramenta institucional ou que outros servidores já ocuparam o cargo e foram 

substituídos, seja por aposentadoria ou por interesse da administração. 

Essa questão se associa com a seguinte na qual os entrevistados foram questionados se 

já haviam sido nomeados como fiscais de outros contratos vencidos, sendo respondido 

afirmativamente somente por três servidores, confirmando, portanto, que a grande maioria 

está na função há pouco tempo. 
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Quando questionados se os fiscais possuem conhecimento sobre as leis e instruções 

específicas que tratam da atividade de fiscalização dos contratos, os resultados obtidos 

apontam que a maioria, 90%, conhece pouco da legislação, enquanto que 10% afirmaram 

conhecer bem. Esse resultado sinaliza uma das maiores dificuldades apresentadas que é a falta 

de treinamento e capacitação para a função. 

Em relação ao conhecimento de quais atribuições são efetivamente realizadas pelos 

servidores, dentre uma relação formulada com base nos contratos e nas instruções normativas 

que regem a atividade de fiscalização, os resultados estão dispostos na tabela abaixo: 

 

Tabela 04 – Atividades praticadas enquanto fiscal pelos servidores da UFRN avaliados 
Atividade desempenhada Percentual de respostas apresentadas pelos 

entrevistados 

Anotar em local próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou defeitos observados. 
 

40% 

Preencher mensalmente a ficha de acompanhamento e 
atestado da execução do contrato no sistema SIPAC 
 

100% 

Dirigir-se formalmente ao representante da contratada 
ou a seu preposto para resolver qualquer 
irregularidade na execução do objeto 
 

85% 

Cobrar da contratada o uso do uniforme e crachá por 
seus empregados alocados ao serviço e demais 
exigências contratuais 
 

70% 

Verificar se a Contratada está cumprindo todas as 
obrigações previstas no Edital de Licitação e no 
instrumento de contrato 
 

65% 

Observar a legislação aplicável ao contrato celebrado, 
em função do objeto do contrato, mantendo-se 
atualizado em relação as suas alterações 
 

25% 

Conhecer em detalhes o objeto do contrato, para que 
possa aferir com precisão se o objeto foi entregue ou 
prestado conforme especificado no edital 
 

40% 

Fonte: Elaborado pela autora (2014) 

 

A atividade que é conhecida e praticada por todos os fiscais diz respeito ao 

preenchimento mensal da ficha de acompanhamento e atestado da execução do contrato, a 
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qual, conforme destacado outrora, acaba sendo um óbice ao desenvolvimento das atividades 

da unidade em caso de não cumprimento da obrigação. 

Enquanto isso, atividades significativas como conhecer o objeto do contrato com 

precisão acabam sendo não praticadas pela grande maioria dos fiscais, dificultando a atividade 

de monitoramento. 

Quando questionados se houve algum treinamento prévio para o desempenho da 

função de fiscal, a totalidade dos entrevistados respondeu que não foi disponibilizado nenhum 

tipo de treinamento e/ ou orientação. No mesmo sentido, em um questionamento posterior, a 

grande maioria dos entrevistados respondeu ser essa uma das maiores dificuldades enfrentada 

no exercício da função. 

Foi questionado ainda se os fiscais observam fielmente os critérios atestados nas fichas 

de acompanhamento e execução dos contratos (Anexo B), tendo sido respondido pela maioria, 

70%, que os critérios são fielmente atestados. Tal fato ganha importância já que esta é uma 

atividade percebida e praticada por todos os fiscais dos contratos de terceirização de mão de 

obra. E, conforme dados coletados na entrevista com o setor de contratos da UFRN, as 

informações obtidas nessas fichas podem levar à penalidades para as empresas, conforme 

previsão contratual. 

Vale ressaltar que, mediante informação obtida quando da entrevista com o gestor de 

contratos da UFRN, desde 2010 até o momento, ano do contrato mais antigo ainda vigente na 

universidade, foram encaminhadas, em média, a aplicação de 20 penalidades, que variam da 

advertência à multa, a partir dos dados que são enviados nas fichas mensais. 

Ou seja, é um mecanismo que viabiliza a correção do risco moral, quando, através do 

contrato, o agente é "incentivado" por ser recompensado por bons níveis de produção e 

penalizado de modo contrário. 

Em relação ao meio utilizado pelos fiscais da UFRN para comunicar irregularidades 

na execução do contrato, os resultados estão indicados no gráfico abaixo. 
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Gráfico 06 – Meio utilizado enquanto fiscal para comunicar irregularidades na execução do contrato 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2014) 
 

A grande maioria dos avaliados se reporta tanto ao Setor de Contratos da UFRN como 

também ao fiscal da empresa contratada para comunicar eventuais irregularidades na 

execução do contrato, o que indica a preocupação em não reportar-se diretamente aos 

funcionários terceirizados, como prática proibida na terceirização, e, também, sinaliza a 

necessidade de comunicar as irregularidades do contrato para posterior aplicação das 

penalidades pelo setor de contratos. 

Todavia, um importante recurso de que dispõe o fiscal acaba não sendo utilizado, que 

é o livro de ocorrências, mecanismo que, associado à ficha de acompanhamento de atestado e 

execução dos contratos é um importante aliado na atividade de fiscalização.  

 

5.2.2 Fiscais das empresas contratadas 

 

Em relação aos fiscais das empresas contratadas não há o que mencionar do 

conhecimento da condição de fiscais, já que, nesse caso, eles já são admitidos para o 

desempenho dessa função. 

A primeira pergunta objetivou conhecer se os questionados possuíam conhecimento 

das obrigações a serem praticadas enquanto fiscais, sendo respondido por todos de maneira 

afirmativa. 
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Em relação ao tempo em que eles atuam na função, somente dois dos entrevistados já 

haviam atuado como fiscal em outra empresa, de maneira que só no caso deles o tempo de 

exercício da função é superior ao tempo em que estão na empresa, sendo de 4 e 5 anos, 

respectivamente. 

Já com relação à disponibilização de curso e/ou treinamento para o desempenho das 

funções, somente um questionado respondeu que não foi disponibilizado curso e/ou instrução 

para o exercício da função, o que indica uma grande falha por parte das empresas contratadas, 

já que sem o conhecimento do que deve ser feito, o processo de fiscalização pode, ao menos 

em uma parcela de tempo, ser comprometido. 

Por fim, questionados sobre as atividades que desempenham enquanto fiscais, foram 

encontrados os percentuais de respostas obtidos ilustrados abaixo. 

 

Tabela 05 – Atividades que são realizadas pelos fiscais das empresas contratadas 
ATIVIDADE PERCENTUAL DOS FISCAIS QUE REALIZAM 

A ATIVIDADE 
Elaboração de Termo de Vistoria Diário, onde serão 
registrados e avaliados todos os fatos e assuntos 
relacionados à execução dos serviços; 
 

14% 

Visitas aos setores de lotação dos servidores para 
acompanhamento se os serviços estão sendo 
devidamente executados. 
 

85% 

Acompanhar, fiscalizar e orientar o correto uso dos 
uniformes e equipamentos, bem como os detalhes de 
higiene pessoal (barba – cabelo – unhas – etc.), 
devidamente identificados através de crachá. 

100% 

Realizar a substituição de funcionários que não 
estejam atendendo aos objetivos acordados. 

42% 

Reportar-se ao preposto da UFRN para questionar se 
os serviços estão sendo executados a contento. 
 

42% 

Fonte: Elaborado pela autora (2014) 
 

Da leitura da tabela acima percebe-se que, em geral, os fiscais somente vão aos 

respectivos setores sob sua responsabilidade e verificam a presença dos terceirizados, o uso 

dos uniformes e se os serviços estão sendo realizados a contento. 

Apesar disso, um item previsto contratualmente, que é o termo de vistoria diário, 

acaba não sendo praticado pela grande maioria deles. 

Foi questionado também se os fiscais receberam instrução para preenchimento do 

termo, sendo respondido pela totalidade dos questionados de maneira positiva. Indica-se, 

nesse sentido, que, em que pese ser uma obrigação contratual e os fiscais terem recebido 
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instrução para preenchimento do termo de vistoria diário, ele é um importante mecanismo de 

apoio que não está sendo utilizado. 

Importante destacar que, conforme previsão contratual, é dever da contratada 

 

Registrar e controlar, juntamente com o preposto da Administração, diariamente, a 
assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências havidas, a fim 
de comprovar o real andamento dos serviços e execução do contrato, utilizando 
relógio de ponto (digital ou não), e emitindo relatórios mensais de freqüências dos 
funcionários.  

 

Poderia utilizar-se desse momento, portanto, para que o servidor da UFRN cobre a 

elaboração do termo de vistoria diário. 

Ademais, 

 

a CONTRATADA deverá elaborar o Termo de Vistoria Diário, onde serão 
registrados e avaliados todos os fatos e assuntos relacionados à execução dos 
serviços, o qual deverá ser submetido a avaliação e aprovação da fiscalização da 
CONTRATANTE. 

 

Questionados sobre os itens que são analisados no Termo de Vistoria Diário, os 

principais atributos assinalados foram aqueles relativos à verificação do uso de uniformes, 

crachás e EPI’s e também as questões relativas à qualidade dos serviços, conforme tabela 

abaixo. 

 

Tabela 06 – Atributos analisados no Termo de Vistoria Diário pelos fiscais das empresas contratadas 
ATRIBUTO PERCENTUAL DOS FISCAIS QUE ANALISAM 

OS ATRIBUTOS NO TVD 
Questões referentes à qualidade da prestação dos 
serviços 
 

71% 

Uso de uniformes, crachás, equipamentos de proteção 
individual 
 

100% 

Questões referentes à postura dos funcionários 
terceirizados em suas unidades de lotação 
 

28% 

Outras questões reportadas pelo preposto da 
administração 
 

42% 

Fonte: Elaborado pela autora (2014) 
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5.3 Obrigações trabalhistas e salariais e práticas de atos de ingerência em relação aos 

terceirizados  

 

Reforçando uma das principais motivações que levaram à existência e a consolidação 

do processo de fiscalização da terceirização de mão de obra, objetivou-se, nesse grupo de 

questões, evidenciar o conhecimento pelos servidores da UFRN designados como fiscais, do 

cumprimento de obrigações trabalhistas e salariais pela empresa contratada e, também, qual o 

entendimento deles acerca da prática de atos de ingerência e comando sobre os funcionários 

terceirizados. 

Questionou-se se os fiscais designados da UFRN procuram saber, dentre o grupo de 

funcionários terceirizados que atuam em seus respectivos setores, se as obrigações trabalhistas 

e salariais estão sendo efetivamente cumpridas pelas empresas contratadas. 

A maioria dos questionados (89%) respondeu positivamente ao questionamento, seja a 

atribuição executada com frequência ou não. O fato é que, embora não seja responsabilidade 

direta do fiscal lotado em cada unidade administrativa da UFRN, muitas vezes o não 

cumprimento das obrigações trabalhistas e salariais dos funcionários terceirizados só é 

penalizado pelo setor de contratos no caso de haver a comunicação pelas unidades, seja 

através da ficha mensal, seja por outros meios escritos, devendo, portanto, tal conhecimento, 

fazer parte da rotina do fiscal da UFRN em cada unidade administrativa. 

Posteriormente, questionou-se acerca da prática de atos de comando, ingerência e 

intervenção dos servidores designados como fiscais em relação aos funcionários terceirizados.  

Isso porque, conforme destacado anteriormente, a prestação de serviços terceirizados 

na administração pública não gera vínculo empregatício entre os empregados da contratada e 

a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e 

subordinação direta. 

Apesar dessa vedação, uma parcela significativa dos entrevistados, 80%, considera 

aceitável a prática de atos de intervenção em relação aos funcionários terceirizados, sendo 

ressaltado somente por um dos entrevistados que acredita ser aceitável somente no caso de 

ameaça de paralisação dos serviços por parte dos terceirizados. Os demais não detalharam 

quais eram as hipóteses. 

Tal realidade sinaliza a necessidade de recomendação de que tal prática não é aceitável 

na administração pública, sendo prudente que o preposto da administração dirija-se ao fiscal 
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da empresa responsável por aquela unidade para encaminhar demandas e reclamações em 

relação aos funcionários terceirizados. 

 

5.4 Motivações e dificuldades no desempenho da função de fiscal 

 

5.4.1 Servidores da UFRN designados como fiscais 

 

Procurou-se saber dos avaliados se eles possuem conhecimento das conseqüências 

relativas aos dados fornecidos nos formulários de notificação enviados mensalmente. 

A grande maioria dos entrevistados (85%) tem conhecimento de que existe 

penalidades para a empresa, indicando ser essa uma das principais motivações no desempenho 

da atividade de fiscal, a respeito do que expõe a teoria da agência, já que, como ressaltado 

anteriormente, o agente pode ter comportamentos oportunistas, e o titular deverá fazer 

esforços de seleção e formular um contrato com esquemas de incentivos e de controles 

eficientes. Os incentivos podem abranger estímulos positivos (prêmios) ou negativos, tais 

como as penalidades contratuais que existem nos contratos de terceirização de mão de obra 

celebrados com a UFRN (ver anexo D). 

Apesar disso, foi ressaltado em vários casos que, embora tenham conhecimento de que 

essas penalidades existem, não se tem a sensação concreta de que a empresa foi penalizada. 

Em paralelo, conforme informações coletadas quando da entrevista com o gestor de 

contratos, foi informado que sempre que uma cláusula é tida como descumprida, é aberto um 

processo administrativo, resguardado o contraditório e a ampla defesa para a empresa 

contratada, o que pode gerar morosidade ao processo, mas, conforme for o caso, implica sim 

em penalidades para a empresa conforme previsões contratuais, inclusive, com a proibição 

parcial de participação em novas licitações, como destacado no referencial teórico. 

Em relação às motivações que esses servidores possuem para preenchimento da ficha 

mensal, foi destacado em 95% dos casos que a principal motivação é a de ser uma 

oportunidade para relatar se a empresa cumpre ou não com as cláusulas contratuais previstas, 

e, por consequência, para que possa ser penalizada no caso de descumprimento; já 40% dos 

entrevistados, responderam ser motivação o fato de que o não cumprimento mensal da 

obrigação impede que qualquer usuário da unidade realize procedimentos no sistema como 

cadastro de requisições. 
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Foi questionado ainda aos servidores da UFRN fiscais de contrato de terceirização de 

mão de obra acerca das dificuldades apresentadas no exercício da função de fiscal. 

Embora a questão tenha sido elaborada com quesitos fechados, havia a possibilidade 

de inclusão de outras dificuldades.  

Os resultados obtidos estão destacados na tabela abaixo. 

 

Tabela 07– Dificuldades apresentadas no exercício da função de fiscal pelos servidores da UFRN 
Dificuldades Percentual de respostas dos entrevistados 

Falta de treinamento e capacitação para o desempenho 

da função 

60% 

Dificuldade em estabelecer parceria com a empresa 

contratada para o desempenho da atividade de 

fiscalização 

15% 

Dificuldades em realizar a fiscalização em razão da 

ausência de instrumentos que viabilizem a análise dos 

itens 

30% 

Dificuldade em compatibilizar o trabalho rotineiro 

com a atividade de fiscalização 

50% 

Outras 15% 

Fonte: Elaborado pela autora (2014) 

 

De um modo geral a dificuldade mais recorrente é a falta de treinamento e capacitação 

para o desempenho da função, conforme ficou evidenciado em muitas questões direcionadas a 

esses fiscais. Como outras respostas ao questionamento, foram apresentadas as seguintes 

dificuldades: falta de punição por parte da UFRN quando a empresa não cumpre o contrato; 

desorganização por parte das empresas contratadas em questões como, por exemplo, a 

substituição de funcionários faltosos, que nem sempre acontece por funcionários de mesma 

função, e, por fim, foi dito também que a função é desgastante e não há uma contraprestação 

pecuniária para o desempenho da mesma. 

 
5.4.2 Fiscais das empresas contratadas 

 
Esse grupo de questões objetivou conhecer variáveis que podem estar relacionadas 

com resultados obtidos tanto nos questionários aplicados aos servidores da UFRN que são 

fiscais de contratos, como também no dos funcionários terceirizados. 
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A primeira questão se referiu a existência ou não de dificuldades no desempenho das 

funções. Em caso afirmativo, o questionado deveria especificar qual seria essa dificuldade. 

A maioria dos fiscais questionados (71%) indicou que possui dificuldades no 

desempenho das atividades de fiscal e quando questionados sobre quais seriam essas 

dificuldades, os resultados obtidos se agrupam da seguinte maneira: apadrinhamento dos 

funcionários terceirizados; proteção dos funcionários pelos servidores da UFRN e, ainda, falta 

de gerência. 

Por fim, na última questão, objetivou-se, conhecer o principal fator motivador ao 

desempenho das funções de monitoramento, buscando compreender se são variáveis externas 

ou internas que motivam os fiscais no desempenho de suas atividades. Assim, em que pese a 

existência das penalidades como incentivos ao cumprimento do contrato, essa motivação não 

é totalmente repassada aos funcionários das empresas que atuam como fiscais de contratos. 

Nesse sentido, os resultados indicam que o principal fator motivacional dos fiscais 

encarregados é o de melhorar o serviço prestado em cada unidade da UFRN (57%), o que, de 

uma maneira indireta, assegura a execução do objeto do contrato, impedindo possíveis 

penalidades nesse sentido, mas não garante que a empresa fique imune das recorrentes 

reclamações atuais, quais sejam, atrasos nos pagamentos dos funcionários e questões 

relacionadas ao tema. Enquanto isso, evitar penalidades contratuais em razão do 

descumprimento de cláusulas do contrato apareceu em 29% das respostas e, fortalecer as 

relações entre a empresa contratada, UFRN e funcionários terceirizados foi verificada em 

14% das respostas. 

 

5.5 A percepção dos funcionários terceirizados sobre o processo de fiscalização 

 

O questionário dos terceirizados objetivou, além de compreender o perfil desses 

funcionários, conhecer igualmente, o ambiente de monitoramento, verificar qual a percepção 

que esses funcionários possuem da fiscalização tanto pelos fiscais da empresa como pelos 

fiscais da UFRN. Vale ressaltar, nesse sentido, que a fiscalização dos funcionários da UFRN 

não é direta sobre esses funcionários, mas apenas para atestar o cumprimento de cláusulas 

contratuais.  

Primeiramente, objetivou-se verificar a percepção do poder de ingerência dos 

funcionários terceirizados em relação à empresa na qual possuem vínculo trabalhista. Isso 
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porque, como destacado, o vínculo do funcionário é com a empresa para a qual foi contratado, 

devendo somente ela ter poder de comando sobre esse funcionário. Todavia, o que acontece, 

seja por receio dos funcionários de serem retirados dos seus atuais setores, seja pela prática 

dos servidores da UFRN de exercerem esse poder de comando, é que os terceirizados 

entendem que estão subordinados tanto à empresa quanto à UFRN, o que, nesse último caso, é 

vedado, como destacado anteriormente. Em 77% das respostas foi informado que esse dever 

de submissão seria tanto ao servidor da UFRN, como ao encarregado da empresa na qual ele 

foi contratado. 

A questão seguinte objetivou conhecer a quem o funcionário terceirizado encaminha a 

informação de descumprimento de alguma obrigação salarial por parte da empresa contratada, 

buscando, em uma análise conjunta com a questão anterior, compreender a percepção de 

comando e fiscalização que esses funcionários possuem. 

Mais uma vez nota-se a relação que os funcionários terceirizados possuem com os 

servidores da UFRN, já que 43% dos avaliados informaram que reportam tais informações 

aos dois, enquanto que 36% informaram que reportam ao encarregado da empresa na qual 

foram contratados. 

Em seguida, foi questionado qual o principal item descumprido pelas empresas. Os 

resultados estão abaixo indicados. 

 

Gráfico 07 – Principal item descumprido pela empresa sob o ponto de vista dos terceirizados 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2014) 
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Conforme consta dos resultados, a reclamação mais recorrente diz respeito ao 

pagamento da remuneração até o 5º dia útil do mês. 

Vale destacar que, conforme foi informado quando da entrevista com o setor de 

contratos da UFRN, já é prática atual o uso da conta vinculada, conforme previsão da 

Instrução Normativa nº 2/2008 (art. 19-A. Os órgãos e entidades da Administração Pública 

Federal poderão prever em seus editais a adoção de conta vinculada específica destinada ao 

depósito de valores provisionados para o pagamento de férias, 13º salário e rescisão contratual 

dos empregados de suas futuras prestadoras de serviços), razão pela qual, provavelmente, 

esses itens não estão entre os principais descumpridos. Em relação às férias, a reclamação 

mais destacada diz respeito à dificuldade de agendamento e também ao pagamento de dias 

trabalhados quando os funcionários “vendem” alguns dias das férias. 

Ressalte-se, por oportuno, que a IN nº 06/2013, vigente a partir de 26 de fevereiro de 

2014, passou a adotar como regra, e não como opção do gestor, a adoção da conta vinculada, 

dando nova redação ao Art. 19-A da IN nº 2/2008. Nesse sentido, 

 

Art. 19-A. O edital deverá conter ainda as seguintes regras para a garantia 
documprimento das obrigações trabalhistas nas contratações de serviços continuados 
com dedicação exclusiva de mão de obra: 
I - previsão de provisionamento de valores para o pagamento das férias, 13º 
(décimoterceiro) salário e verbas rescisórias aos trabalhadores da contratada, que 
serão depositados pelaAdministração em conta vinculada específica, conforme o 
disposto no Anexo VII desta Instrução Normativa; 
 

No que diz respeito aos entrevistados que informaram não haver nenhuma reclamação, 

um dado cruzado importante é o tempo em que eles estão na empresa, estando todos com 

menos de 06 meses. 

Os que alegaram outros itens, informaram, o não recebimento integral de diárias; não 

pagamento de feriados e horas extras. 

Por fim, objetivou-se conhecer as dificuldades e motivações no desempenho das 

funções pelos terceirizados. 

Em relação às dificuldades que os terceirizados possuem no desempenho de suas 

atividades, o questionamento foi inserido de modo a reconhecer se há alguma ligação dessa 

dificuldade com a fiscalização dos serviços, seja por parte da UFRN, seja por parte da 

empresa contratada. 

Os resultados encontrados estão dispostos no gráfico abaixo. 
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Gráfico 08 – Principal dificuldade enfrentada pelos terceirizados no exercício da função 

 
Fonte: Questionados aplicados pela autora (2014) 

 

A partir dos resultados obtidos percebe-se que o ponto mais reclamado diz respeito à 

falta de instrumentos de trabalho. Vale ressaltar, todavia, que em parte dos cargos constantes 

da amostra avaliada, como no caso dos ASG’s e jardineiros, há previsão contratual de que a 

empresa contratada fornecerá alguns instrumentos de trabalho. (Anexo C). 

Em relação à falta de EPI’s e de fardamento, também há previsão contratual em todos 

os contratos de terceirização de mão de obra celebrados com a UFRN, como sendo 

responsabilidade da contratada. 

As disposições contratuais são nesse sentido, 

 

Equipamentos de Proteção Individual - A contratada deverá fornecer para os 
empregados, sem nenhum ônus para estes, SEMPRE QUE NECESSÁRIO E NA 
QUANTIDADE SUFICIENTE, os equipamentos de proteção individual (EPI´s), 
além de: instruir e treinar quanto ao uso dos referidos equipamentos; fiscalizar e 
exigir o uso dos mesmos; e repor, imediatamente, aqueles que forem danificados; 
(Contrato nº 50/2010) 

 
A CONTRATADA obriga-se a manter seus empregados durante a execução dos 
serviços devidamente uniformizados com seus padrões próprios e de acordo com o 
exigido pela legislação trabalhista (farda, luvas, sapatos, proteção especial, etc.), 
devidamente identificados através de crachá, com fotografia recente, e provendo-os 
dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s (Contrato nº 55/2011) 

 

Assim, pode-se destacar que, de um modo geral, as principais dificuldades enfrentadas 

pelos funcionários terceirizados são passíveis de correção, já que há previsão contratual para o 

fornecimento de instrumentos de trabalho, de equipamentos de proteção individual e também 
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de fardamento completo como obrigações da empresa contratada, cabendo, portanto, que o 

fiscal da UFRN faça essass cobranças, seja ao fiscal da empresa, seja encaminhando tais 

reclamações mensalmente ao setor de contratos através da ficha, seja cadastrando o fato no 

livro de ocorrências. 

A última questão objetivou conhecer o principal motivo que os terceirizados possuem 

para o exercício da suas funções. Os resultados estão abaixo ilustrados. 

 

Gráfico 09 – Principal motivo para os terceirizados desempenharem suas funções 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2014) 
 

Conforme consta do gráfico, a principal motivação é de contribuir para o 

fortalecimento da UFRN, indicando, mais uma vez, a forte ligação que esses funcionários 

possuem com a universidade e com os servidores e público geral no qual estão lotados. 
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CONCLUSÕES 

 

A terceirização, conforme discutido e apresentado ao longo da pesquisa, é uma técnica 

de utilização de mão de obra que vem sendo amplamente utilizada tanto em organizações 

privadas como em organizações públicas. 

No caso da Administração Pública, a terceirização se insere dentro do contexto de 

mudanças promovidas pela Reforma Gerencial, e, especificamente no Brasil, fez parte de uma 

proposta de reforma do aparelho do Estado a partir de 1997. Apesar da sua ampla utilização, 

especificamente no caso da contratação com a administração pública, ficou evidenciada, ao 

longo dos anos de implantação da terceirização, a necessidade de que se tenha um processo 

concreto de gestão e fiscalização desses contratos, tendo em vista a responsabilidade que o 

ente público pode assumir de maneira subsidiária. 

Nesse contexto e diante da importância que a fase de fiscalização dos contratos de 

terceirização possui, inclusive sendo alvo constante de recomendações e instruções de órgãos 

de controle, como é o caso do TCU, a pesquisa objetivou analisar como se dá esse processo de 

fiscalização no âmbito da UFRN, especialmente analisando como uma teoria de incentivos, 

qual seja, a teoria da agência, ou modelo principal-agente, pode ajudar a minimizar o risco 

moral e a seleção adversa presentes nesse tipo de contratação e representados pela propensão 

do agente ao oportunismo em virtude da dificuldade de monitoramento e da assimetria de 

informação, respectivamente. 

O problema central da pesquisa, nesse sentido, foi o de compreender qual a percepção 

do processo de fiscalização pelos diferentes agentes envolvidos nele, quais sejam, servidores 

da UFRN designados como fiscais, fiscais das empresas contratadas e funcionários 

terceirizados, de modo a compreender também como a teoria da agência age nesse processo, 

nas diferentes motivações para atuação. 

Para responder o problema apresentado, bem como para atender aos objetivos geral e 

específicos, a pesquisa utilizou como instrumentos de pesquisa questionários aplicados aos 

agentes envolvidos no processo, entrevista ao gestor de contratos da UFRN e, ainda, pesquisa 

aos contratos e instruções normativas que regem o tema. Os questionários aplicados foram 

elaborados a partir de Lambright (2008), buscando-se elementos que indicassem a percepção 

e motivação para o adequado uso das ferramentas de monitoramento e fiscalização.  
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Destaca-se que a principal limitação do trabalho se refere ao fato de que os 

questionários não foram aplicados à totalidade dos fiscais, sejam eles servidores da UFRN ou 

das empresas contratadas, não havendo, portanto, uma representação dos dados de toda a 

população desses grupos. 

Os resultados obtidos na presente pesquisa foram agrupados de acordo com os 

diferentes agentes envolvidos no processo de fiscalização e avaliados durante a pesquisa. 

De um modo geral, sob o ponto de vista dos fiscais servidores da UFRN, pode-se 

atestar que o processo de fiscalização é por eles percebido. No entanto, não é um processo 

consolidado. Isso porque, conforme ficou evidenciado no capítulo anterior, os servidores 

sabem que são fiscais, mas não sabem, ao certo, quais as suas atribuições em tal função. 

Nesse sentido é a dificuldade por eles alegada da inexistência de treinamento e capacitação 

para o desempenho da função, sinalizando também a falta de conhecimento de leis, instruções 

normativas ou mesmo do contrato que rege aquele determinado serviço que está sendo alvo de 

sua fiscalização.  

Em virtude de tal fato, a fiscalização acaba não sendo percebida totalmente na prática, 

já que conforme dificuldades apresentadas pelos funcionários terceirizados, algumas 

obrigações por parte da empresa contratada, como, o fornecimento de alguns instrumentos de 

trabalho, equipamentos de proteção individual e fardamento completo, acabam não sendo 

exigidos pelo fiscal preposto da administração, talvez pelo desconhecimento desses itens e 

obrigações por parte da empresa contratada. 

De igual sorte, foi alegado pela totalidade dos servidores questionados que não houve 

qualquer treinamento e/ou instrução para a função, sendo alegado por um dos avaliados, 

inclusive, que nem mesmo foi consultado antes de sua nomeação como fiscal. O fato é que a 

fiscalização existe para evitar que a administração pública seja responsável, subsidiariamente, 

por cumprir obrigações que são de competência da empresa prestadora do serviço, só 

ocorrendo tal fato se restar comprovada a conduta culposa do gestor (gestor e fiscal de 

contratos) nesse processo, podendo, inclusive o servidor público, vir a ser responsabilizado 

administrativamente.  

A questão que se põe nesse contexto, portanto, é a de como responsabilizar um 

servidor por uma conduta culposa se ele sequer recebeu orientação para tal fim? Conforme foi 

destacado quando do referencial teórico, uma Instrução Normativa recente do MPOG 

redefiniu o papel do gestor e dos fiscais dos contratos, estabelecendo que, para assessorar o 
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gestor de contratos, passará a existir o fiscal técnico e o fiscal administrativo, sendo o 

primeiro responsável pela fiscalização do objeto do contrato e o segundo pelos aspectos 

administrativos do contrato. Espera-se que, com essa nova redefinição, os papéis sejam 

esclarecidos e previamente apresentados aos ocupantes das novas funções.  

Outro ponto controverso dos resultados obtidos nos questionários aplicados aos 

servidores da UFRN foi acerca da visão que eles possuem do poder de comando sobre os 

funcionários terceirizados. Conforme foi destacado, a grande maioria dos servidores acredita 

que, ao menos em parte, esse poder é aceitável. Todavia, como colocado quando do 

referencial teórico, é vedado, na terceirização e principalmente quando ela é celebrada com a 

administração pública, que existam os requisitos típicos de uma relação de emprego, 

principalmente o da subordinação. O preposto da administração, portanto, não deve dirigir-se 

diretamente ao funcionário terceirizado para lhe dar ordens ou repreendê-lo, devendo, pois 

acionar o fiscal da empresa para que ele repasse tais ordens e/ou reclamações ao funcionário. 

Outro ponto analisado foi o de saber se os fiscais acompanham o cumprimento das 

obrigações trabalhistas e salariais devidos aos funcionários terceirizados de suas respectivas 

unidades. Como destacado no referencial teórico, essa conferência de pagamentos é função do 

gestor dos contratos. Todavia, levando-se em conta que esse é um dos itens atestados quando 

do preenchimento da Ficha de acompanhamento e atestado da execução do contrato, e é 

também o item mais reclamado pelos funcionários terceirizados como sendo descumprido 

pela empresa, é fundamental que o servidor fiscal acompanhe e verifique a ocorrência desses 

pagamentos. 

Por fim, ainda em relação à percepção do processo de fiscalização sob o ponto de vista 

dos servidores da UFRN designados como fiscais, destacou-se que a principal motivação para 

o desempenho de suas funções é a de possibilitar que a empresa seja penalizada no caso de 

descumprimento de cláusulas contratuais. Apesar disso, e apesar de saber que as penalidades 

existem, ficou evidenciado também que grande parte dos servidores desconhece se elas são 

realmente aplicadas, ou seja, não sabem, ao certo, as consequências do formulário que enviam 

mensalmente ao setor de contratos. Seria interessante, nesse contexto, que o setor de contratos 

desse algum retorno às unidades administrativas, ao menos de que um processo 

administrativo foi instaurado para apurar aquelas determinadas irregularidades, minimizando, 

pois, a sensação recorrente de impunibilidade das empresas contratadas.  
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Em relação aos fiscais das empresas contratadas, os resultados indicam, 

primeiramente, que não há um consenso de quais são as suas atribuições. Isso porque, em que 

pese quase todos terem recebido treinamento para a função, para preenchimento do Termo de 

Vistoria Diário, e afirmarem que conhecem os termos constantes do termo, a minoria 

assinalou que o pratica diariamente. Parece haver, nesse sentido, uma vistoria diária que é 

efetivamente realizada por esses fiscais, mas que não é registrada, como indica os contratos 

celebrados com a UFRN. 

Outro ponto que merece destaque diz respeito à principal dificuldade apontada pelos 

fiscais no desempenho de suas funções, quais sejam: o apadrinhamento, a proteção que os 

terceirizados recebem dos servidores da UFRN e ainda a falta de gerência.  

Os dois primeiros itens apresentados se relacionam entre si e envolvem a conspiração, 

como ressaltado no referencial teórico, que pode haver quando há diferentes níveis de 

fiscalização. Essa característica, por sua vez, está associada à relação de pessoalidade que 

acaba se formando entre os servidores da UFRN e os funcionários terceirizados, indicada, 

inclusive, pelo tempo em que eles estão nos seus setores de trabalho, sinalizando que, em que 

pese novas empresas ganharem licitações ao longo do tempo, eles optam por continuarem na 

UFRN, e, quando o fiscal da nova empresa vai fiscalizá-lo, ele se sente protegido por ter boas 

relações em seu local de lotação, dificultando, por exemplo, punições por parte da nova 

empresa contratada. 

Já com relação à falta de gerência indicada por parte dos fiscais como principal 

dificuldade no desempenho da função, fica sinalizada, provavelmente, a necessidade de que 

exista, acima desses fiscais, um supervisor que controle a atuação deles. Nesse sentido, é o 

que expõe a teoria da agência quando, tratando o risco moral com a prática do monitoramento, 

expõe que, no caso de haver muitos funcionários, vários supervisores são, então, necessários, 

e alguém vai ter que monitorar os monitores.  

Por fim, questionados acerca da principal motivação no desempenho de suas funções, 

apesar de a motivação de penalidades contratuais estar entre as opções, os fiscais informaram 

uma motivação intrínseca, qual seja, melhorar o serviço prestado. Esse resultado indica, por 

seu turno, que talvez a empresa não repasse para os fiscais a preocupação em evitar as 

penalidades do contrato. Apesar disso, ao menos no que diz respeito às penalidades em razão 

do descumprimento do objeto do contrato, a melhoria da prestação do serviço se relaciona 

com a motivação extrínseca de evitar as penalidades contratuais.  
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Assim, de um modo geral, o processo de fiscalização por parte dos fiscais das 

empresas contratadas é por eles percebido, só não sendo totalmente perceptível na prática em 

razão de questões como a proteção que os terceirizados recebem e ainda em razão de não 

haver uma institucionalização do termo de vistoria diário. 

Com relação aos resultados obtidos nos questionários aplicados aos funcionários 

terceirizados alguns itens foram conclusivos e/ou geraram alguns questionamentos.  

Como destacado anteriormente, muitos funcionários terceirizados estão em seus 

setores de trabalho na UFRN há um tempo considerável, reforçando a relação de pessoalidade 

que eles adquirem com os servidores do setor, bem como o protecionismo, que, como visto 

prejudica o processo de fiscalização por parte das empresas contratadas. 

Nesse contexto, questiona-se se não é viável que exista um mecanismo de rodízio 

desses funcionários previsto contratualmente, a fim de dirimir questões como as expostas 

acima.  

Outro ponto que merece destaque é o da compreensão de subordinação que os 

funcionários terceirizados possuem, já que eles percebem dever de obediência tanto ao 

servidor da UFRN, como também à empresa na qual foram contratados. Tal situação, por seu 

turno, sinaliza o cuidado que o preposto da administração deve possuir, como ressaltado 

acima, em não ordenar e dirigir-se com o poder de mando diretamente ao funcionário 

terceirizado. 

No mesmo sentido, é a principal motivação que os funcionários terceirizados possuem 

para o trabalho, qual seja, contribuir para o fortalecimento da UFRN, indicando, novamente, a 

total ligação que eles possuem com a universidade e, por outro lado, a falta de identidade com 

a empresa contratada. 

Assim, de um modo geral, percebe-se que os terceirizados compreendem o processo 

de fiscalização, mas, por não possuírem identidade com a empresa na qual estão contratados e 

por possuírem uma relação forte com os servidores dos seus setores de trabalho, se sentem 

subordinados e fiscalizados tanto pelo servidor da UFRN, como pelo funcionário da empresa 

contratada. 

Diante de todo o exposto e diante das premissas da teoria da agência, as quais 

reforçam a atividade de fiscalização como meio necessário para minimizar o risco moral e a 

seleção adversa, conclui-se que o processo de fiscalização dos contratos de terceirização de 

mão de obra na UFRN não está totalmente institucionalizado.  
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Para tal fim alguns pontos merecem ser reforçados, quais sejam: é necessário que os 

fiscais servidores da UFRN recebam treinamento e orientação para o exercício de suas 

funções, inclusive propiciando a eles o conhecimento das leis e instruções normativas que 

regulam a atividade; as penalidades contratuais devidamente praticadas precisam ser de 

conhecimento dos agentes envolvidos, seja para atuar como incentivo (negativo) ao contrato, 

seja para minimizar a sensação de impunibilidade das empresas contratadas; é necessário que 

haja um supervisor dos fiscais das empresas contratadas, a fim de corrigir a falta de gerência 

alegada por parte dos fiscais; o termo de vistoria diário, embora previsto contratualmente, 

precisa ser devidamente registrado pelos fiscais das empresas contratadas, e, por fim, deve-se 

pensar numa maneira de implementar o sistema de rodízios de funcionários terceirizados, de 

modo a minimizar as conseqüências do protecionismo e do vínculo que os terceirizados criam 

nos respectivos setores de lotação. 

Espera-se que a nova Instrução Normativa do MPOG que redefiniu os papéis do gestor 

e dos fiscais dos contratos resolva parte dos problemas ora apresentados, na medida em que 

poderá garantir uma maior concentração de cada um dos envolvidos na atividade da 

fiscalização. Sinaliza-se a sugestão para trabalhos futuros que possam comparar os modelos 

de fiscalização antes e após o advento e implementação da IN nº 06/2013, sobretudo no que 

diz respeito à capacitação dos servidores para tal fim, ao acompanhamento junto aos fiscais 

das empresas contratadas e também no que diz respeito à punição das empresas contratadas na 

hipótese de descumprimento dos itens contratuais. 



85 
 

REFERÊNCIAS 

 

ARAUJO, Marcelo; SANCHEZ, Oscar Adolfo. A corrupção e os controles internos do 
estado. Lua Nova, São Paulo,  n. 65, Ago.  2005 .   Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010264452005000200006&lng=en
&nrm=iso>. Acesso em 15 de jun de 2013.   
 
BARNEY, Jay B.; HESTERLY, William. Economia das Organizações: Entendendo a 
Relação entre as Organizações e a Análise Econômica. In: CLEGG et al. Hand book de 
Estudos Organizacionais. Vol. 3. São Paulo: Atlas, 2004. p. 131-179. 
 
BESANKO, David; DRANOVE, David; SHANLEY, Mark; SCHAEFER, Scott. A economia 
da estratégia. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 
 
BOLTON, Patrick; DEWATRIPONT, Mathias. Contract Theory. Cambridge: The MIT 
Press, 2005. 
 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada 
em 5 de outubro de 1998. Disponível em http://www.presidencia.gov.br/legislacao/. Acesso 
em 15 de jun de 2013. 
 
______. Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado. Plano diretor da 
reforma do aparelho do Estado. Brasília, DF, 1995.. 
 
______. Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967. Dispõe sobre a organização da 
Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras 
providências. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0200.htm. 
Acesso em 20 de jan de 2014.  
 
______. Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997. Dispõe sobre a contratação de serviços pela 
Administração Pública Federal direta, autárquica e dá outras providências. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2271.htm. Acesso em 20 de jan de 2014.  
 
______. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inc. XXI da 
Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e 
dá outras providências. Disponível em http://www.planalto.gov.br. Acesso em 15 de jun de 
2013 
 
______. Lei nº 9.632, de 07 de maio de 1998. Dispõe sobre a extinção de cargos no âmbito da 
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências. 
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9632.htm>. Acesso em: 15 de 
jan. de 2014 
 
______. Instrução Normativa nº 2/2008 do MPOG/Secretaria de logística e tecnologia da 
Informação. Dispõe sobre regras e diretrizes para a contratação de serviços, continuados ou 
não. Disponível em http://www.comprasnet.gov.br/legislacao/in/in02_30042008.htm. Acesso 
em 15 de jun de 2013 



86 
 
 
______. Instrução Normativa nº 3/2009 do MPOG/Secretaria de logística e tecnologia da 
Informação. Altera a Instrução Normativa nº 02, de 30 de abril de 2008. Disponível em 
http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/38/MPOG/2009/3.htm. Acesso em 15 de jun 
de 2013. 
 
______. Instrução Normativa nº 6/2013 do MPOG/Secretaria de logística e tecnologia da 
Informação. Altera a Instrução Normativa nº 2, de 30 de abril de 2008, e seus Anexos I, III, 
IV, V e VII e inclui o Anexo VIII. Disponível em http://www.audin.mpu.mp.br/audin/In-slti-
2013-06-terceirizacao-de-mao-de-obra-altera-a-in-slti-02-2008.pdf. Acesso em 20 de jan de 
2014. 
 
______. Tribunal Superior do Trabalho. Disponível em: 
http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_301_350.html#SU
M-331. Acesso em 15 de jun de 2013. 
 
BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Da administração pública burocrática à gerencial. 
Revista do Serviço Público, 1996, 47(1) janeiro-abril. 
 
COSTA, Frederico Lustosa da. Reforma do Estado e Contexto Brasileiro. Rio de Janeiro: 
Editora FGV, 2010. 
 
DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 5ª ed. São Paulo: LTr. 2008. 
 
DOETZER, Isis Chama. Controle do Cumprimento dos Direitos Trabalhistas nas 
atividades Contínuas de Terceirizações: O caso da Empresa prestadora de serviços e a 
Administração Pública.2009. Dissertação (Mestrado em Organizações e Desenvolvimento) - 
UNIFAE - Centro Universitário Franciscano do Paraná, Curitiba, 2009. 
 
DOETZER, Isis Chamma; ALMEIDA, Raquel Maria Trein. Planilha de custos e formação 
de preços: identificação do custo de mão de obra. Revista Zênite de Licitações e Contratos – 
ILC, Curitiba, n. 149, jul. 2006. 
 
DOCUMENTO DO CLAD. Uma nova gestão pública para a América Latina. 1998 
 
GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo Pamplona. Novo curso de Direito Civil: 
Responsabilidade Civil. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 
 
GALLI, Ana Elisa Aguilar. A influência do perfil comportamental na efetividade da 
fiscalização de contratos: o caso da petrobras /revap. 2009. Dissertação (Mestrado 
Profissional em Administração de Empresas) – Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2009. 
 
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4ª Ed. São Paulo: Atlas, 2002.  
 
GIOSA, Lívio A.Terceirização: uma abordagem estratégica. 5ª Ed. Revista e Ampliada. 
São Paulo: Pioneira, 1999. 
 



87 
 
JENSEN, Michael C, MECKLING, William W. Theory of the Firm: Managerial Behavior, 
Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, October, 1976, 
V. 3, No. 4, pp. 305-360. Disponível em: < http://www.sfu.ca/~wainwrig/Econ400/jensen-
meckling.pdf>. Acesso em 15 de jun. de 2013. 
 
JENSEN, Paul H; STONECASH, Robin E. Incentives And The Efficiency Of Public 
Sector-Outsourcing Contracts. 2005. Journal of Economic Surveys. 
 
LAFFONT, Jean-Jacques; MARTIMORT, David. The Theory of Incentives. Princeton: 
Princeton University Press, 2002. 
 
LAMBRIGHT, Kristina T. Agency Theory and Beyond: Contracted Providers’ 
Motivations to Properly Use Service Monitoring Tools.  2008. Oxford University. Journal 
of Public Administration Research and Theory, Inc. 
 
LEIRIA, Jerônimo Souto. A responsabilidade dos gestores e fiscais de contratos de órgãos 
da administração direta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades 
de economia mista. BLC: Boletim de licitações e contratos, v.21, n.8, p.796-802, ago., 2008. 
 
MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 2 ed. Salvador: JusPODIVM, 2006. 
 
MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 23 ed. São Paulo: Atlas, 2007. 
 
______, Sérgio Pinto. A Terceirização e o Direito do Trabalho. 6ª. ed. São Paulo: Atlas, 
2003.  
 
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo brasileiro. Ed. 
Malheiros: São Paulo, 2009. 
 
OCDE (2010). Avaliação da Gestão de Recursos Humanos no Governo –Relatório da OCDE 
– Brasil 2010, Governo Federal.Paris: OECD; pp.44-66 e 92-128. 
 
PAGNONCELLI, Dernizo. Terceirização e parceirização: estratégias para o sucesso 
empresarial. Rio de janeiro: D. Pagnoncelli, 1993. 
 
PEREIRA JÚNIOR, Jessé Torres. Gestão dos contratos administrativos. A figura do gestor 
contratual: perfil e atribuições típicas. Boletim de direito municipal, v. 23, n.3, p. 191-201, 
março, 2007 
 
 ______. Gestão dos contratos administrativos. BLC: Boletim de licitações e contratos, v. 21, 
n.1, p.1-12, janeiro, 2008.  
 
POLLITT, C.; BOUCKAERT, G. Public Management Reform: A Comparative Analysis. 
New York: 2000, Oxford University Press. 
 
PONCHIROLLI, Osmar ; DOETZER, I. C. Controle do Cumprimento dos direitos 
trabalhistas nas atividades contínuas de terceirizações: o caso da empresa prestadora de 
serviços e a administração pública. In: Osmar Ponchirolli e Lafaiete Santos Neves. (Org.). 



88 
 
Estado, Organizações e Desenvolvimento Local. Curitiba: Editora CRV, 2010, v. , p. 191-
213. 
 
PRZEWORSKI, Adam. Reforma do Estado: responsabilidade política e intervenção 
econômica. Revista Brasileira de Ciências Sociais, n. 32. São Paulo: ANPOCS, 1996. 
 
OLIVEIRA, Maria Marly de.Como Fazer Pesquisa Qualitativa.Recife: Bagaço, 2005. 
 
QUEIROZ, C. A. R. S. Manual de Terceirização. São Paulo: STS Publicações e Serviços 
LTDA, 1992. 
 
SAMPAIO, Mauro; SERIO, Luiz Carlos Di. Projeto da cadeia de suprimento: uma visão 
dinâmica da decisão fazer versus comprar. Disponível em: < 
http://www.rae.com.br/rae/index.cfm?FuseAction=Artigo&ID=970&Secao=PRODUÇÃO&V
olume=41&numero=1&Ano=2001>. Acesso em: 15 de junho de 2013. 
 
SAMPAIO, Ricardo Alexandre. As alterações promovidas pela IN nº 06/13 na IN n/º 02/08, 
ambas da SLTI/MPOG. 2014. Disponível em: <http://www.zenite.blog.br/author/ricardo-
sampaio/#.UxzrwD9dWQA>. Acesso em: 14 de jan. de 2014. 
 
SANTOS, Maria Angélica Borges. Terceirização da prestação de serviços de saúde no 
SUS: o caso das análises clínicas Rio de Janeiro: 2012, Fiocruz. 
 
SEKIDO, Amelia Midori Yamane. Terceirização na administração pública : a gestão e a 
fiscalização dos contratos. Brasília: 2010, Gama filho  
 
SEMINÁRIO BALANÇO DA REFORMA DO ESTADO NO BRASIL, 2002, Brasília, DF). 
Balanço da Reforma do Estado no Brasil: A Nova Gestão Pública, Brasília, 6 a 8 de 
agosto de 2002. – Brasília: MP, SEGES, 2002, 294 p. 
 
SOUTO, Marcos Jurema Villela. Desestatização, Privatização, Concessões e Terceirização. 

Rio de Janeiro: Lúmem Júris, 1997, p. 249. 
 
UFRN, Regimento Geral da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Disponível  em: < 
http://www.sigrh.ufrn.br/sigrh/public/colegiados/anexos/regimento_geral_ufrn_2009.pdf>. 
Acesso em: 22 de fev. de 2014. 
 
______, Estatuto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Disponível em: < 
http://www.sigrh.ufrn.br/sigrh/public/colegiados/anexos/estatuto_ufrn_2009.pdf>. Acesso 
em: 22 de fev. de 2014. 
 
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Responsabilidade Civil. 5 ed. São Paulo: Atlas, 
2005. 
 



89 
 
APÊNDICE A - LISTA DE CARGOS EXTINTOS NA UFRN NO ANEXO DA LEI Nº 
9.632, de 7 de maio de 1998 
 
CARGO EXTINTO Quantidade de vagas 
Almoxarife 04 
Armazenista 04 
Auxiliar de cozinha 06 
Auxiliar operacional 05 
Carpinteiro 06 
Contínuo 12 
Copeiro 13 
Costureiro 05 
Cozinheiro 26 
Eletricista de espetáculos 01 
Eletricista – área 10 
Encanador – área 08 
Garçon 01 
Impressor 03 
Jardineiro 15 
Marceneiro 03 
Mecânico – área 03 
Motociclista 01 
Motorista 20 
Operador de máquina copiadora 01 
Operador de máquina e lavanderia 12 
Operador de máquina e copiadoras 01 
Operador de máquinas de construção civil 01 
Pedreiro 10 
Pintor – área 04 
Porteiro 09 
Recepcionista 10 
Serralheiro 01 
Servente de Limpeza 07 
Servente de obras 03 
Telefonista 07 
Torneiro Mecânico 01 
Vigilante 04 
TOTAL 217 
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APÊNDICE B - LISTA DE CARGOS EM EXTINÇÃO NA UFRN– ANEXO DA LEI Nº 
9.632, de 7 de maio de 1998 
 
CARGO EM EXTINÇÃO Quantidade de vagas 

Ocupadas 
Almoxarife 08 
Armazenista 11 
Auxiliar de cozinha 12 
Auxiliar de eletricista 04 
Auxiliar de lactário 10 
Carpinteiro 11 
Contínuo 79 
Copeiro 85 
Costureiro 14 
Cozinheiro 30 
Eletricista de espetáculos 01 
Eletricista – área 01 
Encadernador 01 
Encanador 16 
Garçon 01 
Impressor 03 
Jardineiro 48 
Lancheiro 02 
Marceneiro 07 
Mecânico – área 15 
Operador de máquinas de construção civil 09 
Pedreiro 23 
Pintor – área 18 
Porteiro 32 
Recepcionista 30 
Recreacionista 01 
Serralheiro 03 
Servente de obras 20 
Soldador 04 
Tipógrafo 03 
TOTAL 502 
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APÊNDICE C – Carta de encaminhamento dos questionários 

 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas – CCSA 
Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública - PPGP 

Mestrado Profissional em Gestão Pública - MPGP 
 
 
 
Prezado (a), 
 

Solicitamos a sua participação em uma pesquisa que está sendo desenvolvida pelo 

Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública – Mestrado Profissional em Gestão Pública 

da UFRN. Esta pesquisa é parte da minha dissertação para obtenção do título de Mestre em 

Gestão Pública, sob a orientação do Prof. Dr. Luciano Menezes Bezerra Sampaio. 

O objetivo da pesquisa é verificar a percepção do processo de fiscalização dos 

contratos de terceirização de mão de obra no âmbito da UFRN, sob o ponto de vista dos 

diferentes agentes envolvidos, à luz da teoria da agência.  

Para tanto, estão sendo utilizados como instrumento de coleta de dados tanto os 

questionários, aplicados aos fiscais servidores da UFRN designados em cada unidade, aos 

fiscais designados pelas empresas prestadoras de mão de obra terceirizada e a uma amostra 

dos funcionários terceirizados, como também entrevista ao gestor de contratos da UFRN. 

Todas as informações serão usadas somente para os fins da presente pesquisa, sendo 

preservado o anonimato de cada entrevistado. 

Agradecemos a sua colaboração. 

 

 
Maria do Carmo Araújo de Medeiros 

Mestranda em Gestão Pública 
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APÊNDICE D – Questionário para os fiscais designados (Servidores UFRN) 

 
Questão 1. Dados pessoais: 

 
1.1 Sexo 

 
(   ) Masculino 
(   ) Feminino 
 
1.2 Idade 
 
____________________________ 
 
1.3 Formação 
 
(   ) Ensino fundamental incompleto 
(   ) Ensino fundamental completo 
(   ) Ensino médio incompleto 
(   ) Ensino médio completo 
(   ) Ensino superior incompleto 
(   ) Ensino superior completo 
(   ) Pós-graduação Lato Sensu (Especialização) 
(   ) Pós-graduação Stricto Sensu (Mestrado ou Doutorado) 
 
1.4 Estado Civil 
 
(   ) Solteiro(a)  
(   ) Casado(a) / mora com um(a) companheiro(a).  
(   ) Separado(a) / divorciado(a)  
(   ) Viúvo(a)  
 
 
1.5 Tempo na Instituição 

 
___________________________ 
 
1.6 Local de lotação 

 
____________________________ 
 
1.7 Cargo 

 
(   ) Auxiliar em administração 
(   ) Assistente em administração 
(   ) Administrador 
(   ) Outro: ____________________ 
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Questão 2. Possui conhecimento de que é fiscal de algum contrato de terceirização de mão de 
obra na UFRN? 
 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
2.1. Em caso de resposta afirmativa do item anterior, como tomou conhecimento de que foi 
nomeado como fiscal? 
 
(   ) Comunicação/consulta prévia à nomeação 
(   ) Aviso via sistema integrado da UFRN (Sipac) 
(   ) Outro. ________ 
 
2.2 Você é fiscal de quantos contratos de terceirização de mão de obra na UFRN atualmente? 
 
(   ) Um 
(   ) Dois 
(   ) Mais de dois 
(   ) Não sabe informar 
 
Questão 3. Há quanto tempo desempenha a função de fiscal? 
 
_________________________________ 
 
3.1 Já havia sido nomeado como fiscal de contratos de terceirização de mão de obra 
anteriormente? 
 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
Questão 4. Possui conhecimento das leis e instruções específicas sobre a atividade de 
fiscalização dos contratos? 
 
(   ) Não conhece 
(   ) Conhece pouco 
(   ) Conhece bem 
 
Questão 5. Das atividades abaixo destacadas quais você pratica enquanto fiscal: 
 
(   ) Anotar em local próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
(   ) Preencher mensalmente a ficha de acompanhamento e atestado da execução do contrato 
no sistema SIPAC 
(    ) Dirigir-se formalmente ao representante da contratada ou a seu preposto  
para resolver qualquer irregularidade na execução do objeto 
(   ) Cobrar da contratada o uso do uniforme e crachá por seus empregados  alocados ao 
serviço e demais exigências contratuais 
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(   ) Verificar se a Contratada está cumprindo todas as obrigações previstas no Edital de 
Licitação e no instrumento de contrato 
(   ) Observar a legislação aplicável ao contrato celebrado, em função do objeto  do contrato, 
mantendo-se atualizado em relação as suas alterações 
(   ) Conhecer em detalhes o objeto do contrato, para que possa aferir com precisão se o objeto 
foi entregue ou prestado conforme especificado no edital 
 
Questão 6.  Quando da sua nomeação como fiscal do contrato, houve a disponibilização de 
algum treinamento, orientação e/ou material para esclarecimentos sobre a função e suas 
obrigações? 
 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
Questão 7. Em relação ao preenchimento do atestado de acompanhamento e execução dos 
contratos, você observa fielmente os critérios lá atestados junto à empresa e aos funcionários 
lotados em sua unidade de atuação? 
 
(   ) Sim 
(   ) Não 
(   ) Às vezes 
 
Questão 8. Qual o meio que você utiliza, enquanto fiscal, para comunicar qualquer 
irregularidade em relação à execução do contrato? Se utilizar mais de um meio, marcar as 
opções utilizadas. 
 
(   ) Contato direto com a empresa através do seu fiscal 
(   ) Contato com a empresa através de pessoa diferente do fiscal 
(   ) Contato com o Setor de Contratos da UFRN 
(   ) Livro de Ocorrências  (Módulo SIPAC contratos � fiscalização ) 
(   ) Outro: ____________________ 
 
Questão 9. Quais as motivações para preenchimento da ficha de acompanhamento e atestado 
de execução do contrato mensalmente? Se houver mais de uma motivação, marcar as 
diferentes opções. 
 
(   ) É uma oportunidade para relatar se a empresa cumpre ou não com as cláusulas contratuais 
previstas, e, por consequência, para que possa ser penalizada no caso de descumprimento. 
(   ) O não cumprimento mensal da obrigação impede que qualquer usuário da unidade realize 
procedimentos no sistema como cadastro de requisições. 
(   ) Outro: ____________________ 
 
Questão 10. Durante a rotina de trabalho, enquanto fiscal, você verifica junto aos 
funcionários se a empresa tem cumprido com o pagamento das obrigações trabalhistas e 
salariais? 
 
(   ) Sim 
(   ) Não 
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(   ) Às vezes 
 
Questão 11. Enquanto fiscal você considera aceitável a prática de atos de intervenção em 
relação aos funcionários da empresa contratada? 
 
(   ) Sim 
(   ) Não 
(   ) Em parte. Em que casos?_____________________________________________ 
 
Questão 12. Enquanto fiscal você tem conhecimento se há alguma penalidade para a empresa 
contratada em virtude do não cumprimento de cláusulas contratuais assinalados nas fichas de 
acompanhamento ou manifestados através de outros meios? 
 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
Questão 13. Qual a maior dificuldade enfrentada no exercício da função de fiscal? 
 
(   ) Falta de treinamento e capacitação para o desempenho da função 
(   ) Dificuldade em estabelecer parceria com a empresa contratada para o desempenho da 
atividade de fiscalização 
(  ) Dificuldades em realizar a fiscalização em razão de ausência de instrumentos que 
viabilizem a análise dos itens que deveriam ser objeto da fiscalização 
(   ) Dificuldade em compatibilizar o trabalho rotineiro com a atividade de fiscalização 
(   ) Outra. _____________________________________________________ 
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APÊNDICE E – Questionário para os Fiscais das empresas contratadas 

 
 
Questão 1.  Dados pessoais 
 
1.1 Sexo 

 
(   ) Masculino 
(   ) Feminino 
 
1.2 Idade 
 
_______________________ 
 
1.3 Formação 
 
(   ) Ensino fundamental incompleto 
(   ) Ensino fundamental completo 
(   ) Ensino médio incompleto 
(   ) Ensino médio completo 
(   ) Ensino superior incompleto 
(   ) Ensino superior completo 
(   ) Pós-graduação Lato Sensu (Especialização) 
(   ) Pós-graduação Stricto Sensu (Mestrado ou Doutorado) 
 
1.4 Estado Civil 
 
(   ) Solteiro(a)  
(   ) Casado(a) / mora com um(a) companheiro(a).  
(   ) Separado(a) / divorciado(a)  
(   ) Viúvo(a)  
 
1.5 Tempo na empresa 

 
___________________________ 
 
1.6 Local de lotação 

 
____________________________ 
 
1.7 Cargo 

 
_____________________________ 
 
Questão 2.  Você tem conhecimento das suas obrigações enquanto fiscal dos serviços? 
 
(   ) Sim 
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(   ) Não 
 
 
2.1 Há quanto tempo você atua na função? 
 
__________________________ 
 
2.2 Você já havia trabalhado como fiscal antes? 
 
__________________________ 
 
2.3 Você fez algum curso ou recebeu alguma instrução para ser fiscal? 
 
___________________________ 
 
 
2.4 Enquanto fiscal da empresa que presta o serviço de mão de obra, quais atividades você 
desempenha? Marcar mais de uma opção na hipótese de realizar mais de uma atividade. 
 
(   ) Elaboração de Termo de Vistoria Diário, onde serão registrados e avaliados todos os fatos 
e assuntos relacionados à execução dos serviços; 
(  ) Visitas aos setores de lotação dos servidores para acompanhamento se os serviços estão 
sendo devidamente executados. 
(  ) Acompanhar, fiscalizar e orientar o correto uso dos uniformes e equipamentos, bem como 
os detalhes de higiene pessoal (barba – cabelo – unhas – etc.), devidamente identificados 
através de crachá. 
(  ) Realizar a substituição de funcionários que não estejam atendendo aos objetivos 
acordados. 
(  ) Reportar-se ao preposto da UFRN para questionar se os serviços estão sendo executados a 
contento. 
 
Questão 3. Há alguma instrução por parte da empresa ou da UFRN em relação ao 
preenchimento do termo de vistoria diário? 
 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
3.1 Que atributos são analisados no termo de vistoria diário? Marcar as diferentes opções, no 
caso de multiplicidade de atributos. 
 
(   ) Questões referentes à qualidade da prestação dos serviços 
(   ) Uso de uniformes, crachás, equipamentos de proteção individual 
(  ) Questões referentes à postura dos funcionários terceirizados em suas unidades de lotação 
(   ) Outras questões reportadas pelo preposto da administração 
(   ) Outras questões reportadas pelos funcionários terceirizados 
 
3.2 No desempenho da fiscalização há alguma barreira ou dificuldade? 
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(   ) Sim. Qual? ________ 
(   ) Não 
 
Questão 4. Qual o principal fator que o motiva a desenvolver adequadamente a atividade de 
fiscal? 
 
(   ) Evitar eventuais penalidades contratuais em razão do descumprimento de cláusulas do 
contrato 
(   ) Melhorar o serviço prestado em cada unidade da UFRN 
(   ) Fortalecer as relações entre a UFRN, a empresa e os funcionários terceirizados 
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APÊNDICE F – Questionário para os funcionários terceirizados 
 
Questão 1. Dados pessoais 
 
1.1 Sexo 

 
(   ) Masculino 
(   ) Feminino 
 
1.2 Idade 
 
____________________________ 
 
 
1.3 Formação 
 
(   ) Ensino fundamental incompleto 
(   ) Ensino fundamental completo 
(   ) Ensino médio incompleto 
(   ) Ensino médio completo 
(   ) Ensino superior incompleto 
(   ) Ensino superior completo 
(   ) Pós-graduação Lato Sensu (Especialização) 
(   ) Pós-graduação Stricto Sensu (Mestrado ou Doutorado) 
 
1.4 Estado Civil 
 
(   ) Solteiro(a)  
(   ) Casado(a) / mora com um(a) companheiro(a).  
(   ) Separado(a) / divorciado(a)  
(   ) Viúvo(a)  
 
1.5 Tempo na empresa 

 
___________________________ 
 
1.6 Qual seu emprego anterior? 
 
___________________________ 
 
1.7 Setor de trabalho na UFRN 

 
____________________________ 
 
1.8 Tempo no atual setor de trabalho 
 
____________________________ 
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1.9 Cargo 

 
_____________________________ 
 
 
Questão 2. No exercício do seu trabalho na UFRN a quem você deve obediência/submissão? 
 
(   ) A um funcionário da UFRN lotado no seu setor de trabalho 
(   ) Ao encarregado da empresa na qual você foi contratado 
(   ) Aos dois 
 
Questão 3. Na hipótese de descumprimento de alguma obrigação salarial por parte da 
empresa, tais como atraso no pagamento, a quem você se dirige? 
 
(   ) A um funcionário responsável pelo acompanhamento do contrato na UFRN 
(   ) Ao encarregado da empresa na qual você foi contratado 
(   ) Aos dois 
 
Questão 4. No caso de haver descumprimento de obrigações salariais e vantagens por parte 
da empresa na qual você trabalha, qual é o principal item descumprido? 
 
(   ) Pagamento da remuneração até o 5º dia útil do mês 
(   ) Pagamento do vale alimentação, conforme o caso 
(   ) Pagamento do vale transporte, conforme o caso 
(   ) Agendamento e pagamento de férias 
(   ) Outro: __________________________________ 
 
Questão 5. Qual a principal dificuldade no desempenho da sua atividade? 
 
(   ) Falta de instrumentos de trabalho 
(   ) Falta de equipamentos de proteção individual, conforme o caso 
(   ) Ausência de fardamento adequado 
(   ) Dificuldade relacionadas à convivência interpessoal 
(   ) Outra: ______________________________________ 
 
Questão 6. Qual a sua principal motivação no desempenho da sua atividade? 
 
(   ) Salário 
(   ) Crescimento profissional 
(   ) Contribuir para o fortalecimento da empresa na qual você foi contratado 
(   ) Contribuir para o fortalecimento da UFRN 
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APÊNDICE G – Roteiro de entrevista Gestor de Contratos da UFRN 

1. Quantos e quais contratos de terceirização de mão de obra a UFRN possui atualmente? 

2. Há quantos anos a UFRN aderiu à terceirização de mão de obra e quais as áreas 

abrangidas? 

3. Quantos funcionários terceirizados existem nos atuais contratos? 

4. Para cada contrato de terceirização de mão de obra é designado um gestor de contrato 

ou um só gestor acaba sendo gestor de todos os contratos? 

5. Quais as principais atribuições do gestor de contratos? 

6. E em relação aos fiscais designados em cada unidade administrativa que possui 

funcionários terceirizados, quantos existem atualmente na UFRN? 

7. Quais são as principais atribuições desses fiscais? 

8. Como é feito o controle do acompanhamento do cumprimento das obrigações 

trabalhistas por parte da empresa? É função do gestor de contratos ou do fiscal de cada 

unidade? 

9. Há algum treinamento para os fiscais dos contratos? 

10. Qual o instrumento de fiscalização? (ficha de acompanhamento/livro de ocorrência)?  

11. Eles são utilizados de maneira adequada pelos fiscais? 

12. Quais as principais reclamações que os fiscais fazem das empresas? Essas reclamações 

são recebidas através de que instrumento? 

13. Há alguma punição para as empresas no caso de alguma reclamação/descumprimento? 

14. Há alguma espécie de incentivo para que a empresa cumpra com os itens acertados no 

contrato? 

15. E em relação aos fiscais das empresas contratadas, quantos são atualmente na UFRN?  

16. Quais são suas principais atribuições? 

17. Eles são treinados para o desempenho das funções? 

18. Há algum roteiro a ser preenchido? Como se dá e com que frequência? 

19. Há algum incentivo ou penalidade para eles? 



102 
 
ANEXO A - GUIA DE FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA (IN nº 2/2008) 
 
1. Fiscalização inicial (no momento em que a prestação de serviços é iniciada) 
1.1. Deve ser elaborada planilha-resumo de todo o contrato administrativo. Ela conterá 
informações sobre todos os empregados terceirizados que prestam serviços no órgão ou 
entidade, divididos por contrato, com os seguintes dados: nome completo, número de 
inscrição no CPF, função exercida, salário, adicionais, gratificações, benefícios recebidos, sua 
especificação e quantidade (valetransporte, auxílio-alimentação), horário de trabalho, férias, 
licenças, faltas, ocorrências e horas extras trabalhadas. 
1.2. A fiscalização das Carteiras de Trabalho e Previdência Social – CTPS, será feita por 
amostragem. Todas as anotações contidas na CTPS dos empregados devem ser conferidas, a 
fim de que se possa verificar se as informações nelas inseridas coincidem com as informações 
fornecidas pela empresa e pelo empregado. Devem ser observadas, com especial atenção, a 
data de início do contrato de trabalho, a função exercida, a remuneração (corretamente 
discriminada em salário-base, adicionais e gratificações), além de demais eventuais alterações 
dos contratos de trabalho. 
1.3. O número de terceirizados por função deve coincidir com o previsto no contrato 
administrativo. 
1.4. O salário não pode ser inferior ao previsto no contrato administrativo e na Convenção 
Coletiva de Trabalho da Categoria - CCT. 
1.5. Devem ser consultadas eventuais obrigações adicionais constantes na CCT para as 
empresas terceirizadas (por exemplo, se os empregados têm direito a auxílio-alimentação 
gratuito). 
1.6. Deve ser verificada a existência de condições insalubres ou de periculosidade no local de 
trabalho, cuja presença levará ao pagamento dos respectivos adicionais aos empregados. Tais 
condições obrigam a empresa a fornecer determinados Equipamentos de Proteção Individual - 
EPI. 
1.7. No primeiro mês da prestação dos serviços, a contratada deverá apresentar a seguinte 
documentação, devidamente autenticada: 
a) relação dos empregados, com nome completo, cargo ou função, horário do posto de 
trabalho, números da carteira de identidade (RG) e inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas 
(CPF), e indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso; 
b) CTPS dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, 
quando for o caso, devidamente assinadas pela contratada; e c) exames médicos admissionais 
dos empregados da contratada que prestarão os serviços. 
2. Fiscalização mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura) 
2.1 Deve ser feita a retenção da contribuição previdenciária no valor de onze por cento sobre 
o valor da fatura e dos impostos incidentes sobre a prestação do serviço. 
2.2. Deve ser consultada a situação da empresa junto ao SICAF. 
2.3 Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito – CND, junto ao INSS, a Certidão 
Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais, o Certificado de Regularidade do 
FGTS – 
CRF, e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, caso esses documentos não 
estejam regularizados no SICAF. 
3. Fiscalização diária 
3.1 Devem ser evitadas ordens diretas da Administração dirigidas aos terceirizados. As 
solicitações de serviços devem ser dirigidas ao preposto da empresa. Da mesma forma, 
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eventuais reclamações ou cobranças relacionadas aos empregados terceirizados devem ser 
dirigidas ao preposto. 
3.2 Toda e qualquer alteração na forma de prestação do serviço, como a negociação de folgas 
ou a compensação de jornada, deve ser evitada, uma vez que essa conduta é exclusiva do 
empregador. 
3.3 Conferir por amostragem, diariamente, os empregados terceirizados que estão prestando 
serviços e em quais funções, e se estão cumprindo a jornada de trabalho. 
4. Fiscalização especial 
4.1 É necessário observar a data-base da categoria prevista na CCT. Os reajustes dos 
empregados devem ser obrigatoriamente concedidos pela empresa no dia e percentual 
previstos, devendo ser verificada pelo gestor do contrato a necessidade de se proceder a 
repactuação do contrato, observado o disposto no art. 40 desta Instrução Normativa, inclusive 
quanto à necessidade de solicitação da contratada. 
4.2 A Administração precisa se certificar de que a empresa observa a legislação relativa à 
concessão de férias e licenças aos empregados. 
4.3 A Administração precisa se certificar de que a empresa respeita a estabilidade provisória 
de seus empregados (cipeiro, gestante, e estabilidade acidentária). 
5. Fiscalização por amostragem 
5.1 A administração deverá solicitar, por amostragem, aos empregados, que verifiquem se as 
contribuições previdenciárias e do FGTS estão ou não sendo recolhidas em seus nomes. 
5.2 A administração deverá solicitar, por amostragem, aos empregados terceirizados os 
extratos da conta do FGTS, devendo os mesmos ser entregues à Administração. 
5.3 O objetivo é que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um 
ano (sem que isso signifique que a análise não possa ser realizada mais de uma vez em um 
mesmo empregado), garantindo assim o “efeito surpresa” e o benefício da expectativa do 
controle; 
5.4 A contratada deverá entregar, no prazo de 15 (quinze) dias, quando solicitado pela 
administração, por amostragem, quaisquer dos seguintes documentos: 
5.4.1 Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da 
Administração contratante, cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da 
prestação dos serviços, em que conste como tomador o órgão ou entidade contratante, cópia(s) 
do(s) contracheque(s) assinado(s) pelo(s) empregado(s) relativo(s) a qualquer mês da 
prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia(s) de recibo(s) de depósito(s) 
bancário(s); 
5.4.2 Comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale 
alimentação, entre outros) a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo 
coletivo de trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer 
empregado. 
6. Fiscalização quando da extinção ou rescisão dos contratos 
6.1 A contratada deverá entregar, até 10 (dez) dias após o último mês de prestação dos 
serviços (extinção ou rescisão do contrato), cópias autenticadas dos documentos abaixo 
relacionados: 
6.1.1 termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, 
devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria; 
6.1.2 guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referente às rescisões 
contratuais; 
6.1.3 extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada 
empregado dispensado; e 
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6.1.4 exames médicos demissionais dos empregados dispensados. 
6.2 A contratada poderá optar pela entrega de cópias não autenticadas, desde que 
acompanhadas de originais para conferência no local de recebimento. 
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ANEXO B – Ficha de acompanhamento e atestado de execução do contrato  
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ANEXO C – Relação de equipamentos a serem fornecidos pelas empresas contratadas 
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ANEXO D – Sanções Administrativas previstas contratualmente 

 
11.2 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor, sem justificativa 
aceita pela Administração, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou 
cumulativamente, nas seguintes sanções: 
11.2.1 - Advertência. 
11.2.2 - Multas (que serão recolhidas de acordo com instruções fornecidas pela CONTRATANTE): 
a) - Multa de 10% (dez inteiros por cento) sobre o valor de sua proposta final vencedora, se der causa a 
pelo menos um dos inadimplementos estabelecidos a seguir: 
I) - Não aceitar a Nota de Empenho no prazo de validade de sua proposta vencedora; 
II) - Deixar de entregar, ainda que parcialmente, documentação, inclusive a proposta final vencedora ou 
documentos de habilitação, exigidos nos termos e prazos do presente edital; 
III) - Apresentar documentação falsa, ainda que parcialmente; 
IV) - Não mantiver sua proposta integralmente nos termos e valores em que foi regularmente apresentada 
e aceita pelo pregoeiro; 
V) - Comportar-se de modo inidôneo; 
VI) - Fizer declaração falsa, ainda que parcialmente, quanto a qualquer dos requisitos de habilitação 
exigidos e/ou quanto ao cumprimento de quaisquer das demais exigências previstas no respectivo edital e 
seus anexos; 
VII) - Cometer fraude fiscal 
b) - Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do Contrato, após 24 (vinte quatro) horas de 
inadimplência, a juízo da Administração; 
c) - Multa de mora de 0,33% (trinta e três décimos por cento) sobre o valor total do Contrato, por dia de 
inadimplência, no cumprimento das cláusulas e condições contratuais, contado a partir do 3º (terceiro) dia 
de inadimplemento, limitada ao percentual máximo de 10% (dez por cento). 
11.2.3 - Suspensão temporária do direito de participar de licitações e de fornecer a Administração Pública 
por prazo de até 5 (cinco) anos. 
11.2.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, que será 
concedida sempre que o fornecedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes ou depois de 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 
11.3 - As sanções previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do subitem 11.2.2, poderão ser aplicadas de forma 
concomitante com as sanções previstas nos subitens 11.2.1, 11.2.3 e 11.2.4, facultada a defesa prévia do 
interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
11.4 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensão de licitar, a 
licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e na 
Ata de Registro de Preços ou no contrato e das demais cominações legais. 
11.5 - Deverá ser observado o Princípio do Devido Processo Legal na hipótese de aplicação das 
penalidades, devendo em qualquer hipótese de aplicação de penalidades ser assegurado ao fornecedor o 
contraditório e ampla defesa. 
11.6 - A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicações de 
outras,previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e danos causado à 
Administração. 
 
 
 
 


