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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo a análise das possibilidades de pres-

tação de serviços de forma indireta no serviço público federal, especificamente para 

três carreiras, quais sejam, a de Auxiliar de Laboratório e a de Auxiliar Operacional 

em Agropecuária, ambas pertencentes ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-

tecimento – MAPA e, ainda, a de Agente Administrativo, pertencente ao Departamento 

da Polícia Federal – DPF, do Ministério da Justiça – MJ, o recorte foi necessário visto 

que a análise de todas as carreiras do serviço público federal é demasiadamente am-

pla. 

Para tanto, o estudo foi fundamentado em três grandes pilares que se com-

plementam, quais sejam, viabilidade jurídica da prestação de serviços indiretos na 

execução de atividades que são desempenhadas por servidores, busca pelo aumento 

da qualidade na prestação desses serviços, e controle de custos. Como estratégia 

metodológica, foi feita a avaliação de um caso estadual, o DETRAN/SP, e diversos 

casos internacionais, examinado as possibilidades de aplicação no âmbito federal, 

identificando fatores chave de sucesso, gargalos e dificuldades.  

 

Palavras chave: Direito Público. Direito Administrativo. Serviço Público. Exe-

cução Indireta. Terceirização. Carreiras de estado. Atividades acessórias. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This dissertation aims to analyze the possibilities of provision of services in 

indirect form in Federal civil service, specifically for three careers, such as Laboratory 

Assistant, Operational Assistant in Farming Industry, both under the auspices of De-

partment of Agriculture, Cattle and Supplying, and Administrative Agent, belonging to 

the Federal Police Department, under the Department of Justice. This particular selec-

tion was necessary because the review of all the careers in Federal civil service is 

rather broad. 

Therefore, the study is based in three great, complimentary cornerstones, 

namely, legal viability of the indirect services provision of activities performed by public 

servants, search for the improvement of such services, and cost control. As a method-

ological strategy, the evaluation of a state case was carried out, the Department of 

Motor Vehicles, and also several international cases, checking the possibilities of na-

tionwide enforcement, spotting key factors of success, constraints and hardships. 

Keywords: Public Law. Administrative Law. Public service. Indirect enforce-

ment. Outsourcing. State careers. Secondary activities. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente estudo surge do Termo de Parceria1 entre os autores e a equipe 

do Departamento de Carreiras e Desenvolvimento de Pessoas da Secretaria de Ges-

tão e Desempenho de Pessoal, órgão do Ministério da Economia. O trabalho tem por 

objetivo avaliar as alternativas de prestação de serviços públicos de forma indireta. 

Objetivando-se à diminuição de custos públicos, sem que haja a perda da qualidade 

na prestação de serviços públicos, focando-se no aumento de eficiência na execução 

e implementação de Políticas Públicas, principalmente através da terceirização, le-

vando-se em conta as mudanças recentemente aprovadas para a iniciativa privada 

Dentre os grandes desafios postos atualmente à Administração Pública Fede-

ral (APF) está a grande quantidade de servidores que já cumprem os requisitos para 

a sua aposentadoria, sendo, portanto, questão de tempo para que requeiram seus 

direitos, fazendo com que haja, segundo o Governo Federal, chances de colapsos na 

prestação de serviços públicos.  

Ante isso, a busca por possíveis soluções, ou a busca pela mitigação desses 

riscos torna-se indispensável ao Gestor Público no desempenho de sua missão como 

servidor público. Para tanto, uma das linhas de atuação deverá ser a revisão de algu-

mas carreiras do quadro da APF, trazendo à baila da discussão algumas possibilida-

des de prestação de serviço de forma indireta, com o objetivo de atualizar os meios 

de prestação desses serviços públicos. 

Apesar da necessidade de uma revisão de todas as carreiras da APF, não 

houve a possibilidade de realizarmos essa quantidade de análises nesse trabalho. 

Para tanto, fizemos um recorte trazendo à discussão três carreiras, especificamente, 

as carreiras de Auxiliar de Laboratório e Auxiliar Operacional em Agropecuária, ambos 

pertencentes ao Plano de Carreira dos Cargos de Atividades Técnicas e Auxiliares de 

Fiscalização Federal Agropecuária – PCTAF (Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento – MAPA) e, ainda, o cargo de Agente Administrativo, pertencente ao 

Plano de Carreira da Polícia Federal (Departamento da Polícia Federal – DPF). 

 

1 Ver Anexo A. 
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Dentre as possíveis soluções utilizadas pelas Administrações Públicas, seja a 

União, Estados e Munícipios, os diferentes poderes Executivo, Legislativo e Judiciário 

está a terceirização. O tema, apesar de amplamente discutido, ainda traz grandes 

problematizações tanto jurídicas quanto sobre sua eficiência. Envolvendo questões 

muito mais profundas do que a mera visão orçamentária, principalmente em virtude 

das questões do Direito do Trabalho e questões sociais. 

Para tanto, em nossa busca, atuamos em três grandes áreas de preocupação. 

A primeira remete-nos à legalidade dessas possíveis terceirizações de atividades de-

sempenhadas por servidores estatutários, trazendo à tona as mais novas alterações 

da legislação federal pertinente. A segunda discussão volta o foco para a qualidade 

da prestação desses serviços, na medida em que o aumento de eficiência deve ser 

apresentado como resposta ao aumento da quantidade de serviços prestados pelo 

Estado. Por fim, discutimos os questionamentos acerca dos custos dessa forma di-

versa de prestação de serviços públicos. 

Nesse contexto, a divisão da dissertação parte, primeiramente, da tentativa 

de conceituação do termo terceirização, identificando a evolução de legislação, tanto 

na esfera privada quanto na esfera pública, precipuamente por meio da análise juris-

prudencial, através de uma revisão de legislação. Tal revisão, realizada no Capítulo 

2, foi necessária para situar o tema e suas discussões, permitindo identificar algumas 

zonas cinzentas e divergências quanto à possibilidade da terceirização, e sua aplica-

ção à esfera pública.  

Com base nas discussões introduzidas no Capítulo 2, o Capítulo 3 busca 

apresentar a ferramenta de benchmarking2, capaz de agregar maior conhecimento ao 

gestor público que tenha interesse no uso de ferramentas como a da terceirização. 

Apesar de a aplicação de benchmarking englobar obrigatoriamente a aplicação dos 

conhecimentos adquiridos na instituição estudada, reservamos essas etapas a futuros 

estudos, já que pelo pequeno espaço destinado à dissertação, o ciclo completo do 

benchmarking não pôde ser aplicado.  

 

2 WATSON (1994, p.4) Benchmarking é um processo sistemático e continuo de medida; um processo 
para medir e comparar continuamente os processos empresariais de uma organização em relação a 
lideres de processos empresariais em qualquer lugar do mundo a fim de obter informações que podem 
ajudar a organização a agir para melhorar seu desempenho. 
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Os Capítulos 4 e 5 apresentam estudos de caso, sendo um nacional, Depar-

tamento Estadual de Trânsito de São Paulo (DETRAN/SP), no qual, através da pres-

tação de serviços de atendimento de forma terceirizada, por parte da autarquia3, 

houve ganho de qualidade. Conjuntamente à busca de uma instituição nacional que 

pudesse nos auxiliar, também optamos pela busca de Casos Internacionais, para que 

apresentássemos ao leitor os tipos de opções que estão sendo empregados no mundo 

atualmente. Para tanto, examinamos experiências advindas do Reino Unido, Itália e 

México ocorridas na parte final desta década, realizando uma revisão bibliográfica das 

tentativas de solução de problemas públicos com o advento de novas tecnologias, 

sendo, portanto, mais uma ferramenta à prestação indireta de serviços públicos. 

O Capítulo 6 adentra à pesquisa de campo, na qual pudemos aplicar as en-

trevistas semiestruturadas com os representantes do Ministério da Agricultura, Pecu-

ária e Abastecimento (MAPA) e Departamento da Polícia Federal (DPF). A utilização 

de entrevistas semiestruturadas teve como objetivo nos mostrar aquilo que não pode-

mos observar na análise documental4. Todas as entrevistas ocorreram entre novem-

bro/2019 e setembro/2020.  

O emprego de entrevistas foi de suma importância, ante um tema que engloba 

opiniões apaixonadas por todos os stakeholders. Observar essas pessoas respon-

dendo aos questionamentos nos fornece aquilo que muitas vezes não podemos en-

contrar na revisão de legislação e tampouco na revisão bibliográfica, por exemplo. 

A metodologia empregada nessas entrevistas foi parte fundamental para as 

conclusões sobre a possibilidade de terceirização das carreiras estudas. Podendo ser-

vir também como alicerce para futuros estudos de outras carreiras da APF, os quais 

devem se fazer de maneira individual, a fim de se avaliar a hipótese de terceirização 

da prestação de serviços. 

 

3 O DETRAN/SP detém natureza jurídica de autarquia desde a aprovação da Lei Complementar Esta-
dual de São Paulo n.º 1.195/13. 
4 PATTON (2002, p.341) “nós não conseguimos observar sensações, pensamentos e intenções. Nós 
não conseguimos observar comportamentos que ocorreram há algum ponto no tempo passado. Nós 
não conseguimos observar situações que prescindam da presença de um observador. Nós não conse-
guimos observar como as pessoas teriam organizado o mundo e os significados que elas deram para 
o que tem ocorrido no mundo. Nós temos que perguntar às pessoas questionando-as sobre essas 
coisas” 
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O Capítulo 7 teve como objetivo apresentar os dados financeiros de uma con-

tratação de servidores públicos de cada carreira e de uma eventual empresa terceiri-

zada. Os valores estão baseados no exercício fiscal de 2019 e ressaltamos que sua 

utilização futura deverá ser precedida de novas atualizações, conforme o caso. Tais 

valores financeiros, apesar de serem importantes na decisão a ser tomada pelos ges-

tores públicos, não são o único dado que deve ser levado em consideração na tomada 

de decisão, cabendo um importante espaço ao fato de que o mais importante é o 

ganho de eficiência na Gestão Pública, não uma simples diminuição de custos com 

possíveis consequências nefastas ao usuário. 

No Capítulo 8, discorremos sobre as principais considerações do estudo, vale 

dizer, quais foram os principais gargalos de nossa pesquisa, quais foram as limitações 

de nosso estudo, quais serão os possíveis próximos passos de expansão acerca do 

tema na APF e, principalmente, quais os caminhos devem ser percorridos na tentativa 

de se aplicar o presente estudo a outras carreiras do Governo Federal. 

No mais, informamos que o presente estudo apresenta algumas narrativas em 

comum à Reforma Administrativa5 atualmente em discussão junto ao Congresso Na-

cional, assim como apresenta pontos de discordância. Dentre os principais pontos de 

convergência está a proibição de progressão ou promoção baseada exclusivamente 

em tempo de serviço; regulamentação do desligamento de servidor por mau desem-

penho; criação de um novo modelo de seleção simplificada para cargos de liderança 

e assessoramento. Já o grande ponto de divergência está a não inclusão dos militares, 

parlamentares, juízes, desembargadores, ministros de tribunais superiores, promoto-

res e procuradores, dessas novas regras, diminuindo-se, portanto, o escopo da re-

forma, principalmente nas áreas em que o custo com tais servidores é elevado, mini-

mizando assim a possibilidade de seu bom desempenho como medida de aumento 

de eficiência do serviço público. 

2 REGIME JURÍDICO 

O princípio da legalidade, inserido no artigo 37, caput, da Constituição Fede-

ral, é a viga mestra da relação entre Estado e particulares, exercendo, também, o 

papel de limitação e controle dos agentes públicos. É ele que fixa as prerrogativas da 

 

5 PEC 32/2020. 
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Administração e os seus limites, de modo que se traduz em dupla garantia: ao prever 

normas para atuação da Administração, ao particular é dada a oportunidade do co-

nhecimento das possibilidades de intervenção do Estado. Por outro lado, inexistindo 

normas acerca da atuação estatal em face do particular, fixado está o limite, pois a 

ausência de normas implica proibição de conduta estatal.  

É, portanto, pela legalidade que se identificará o regime jurídico aplicável, se-

não vejamos. No regime jurídico de direito privado a legalidade implica a proibição de 

condutas pelos particulares exclusivamente nos termos do que está vedado por lei, 

enquanto a omissão normativa proibitiva produz autorização (fazer o que não é proi-

bido expressamente por lei). Entretanto, no regime jurídico de direito público, inexis-

tindo autorização legal, a Administração Pública está proibida de agir criativamente 

em sua atuação. Assim, a legalidade pública cerca a atuação da função administrativa 

ao estabelecer, por meio das normas positivadas o que o administrador público poderá 

ou não fazer; e na ausência de normas positivadas o que o administrador não poderá 

fazer. 

A partir dessa concepção é possível avançar na avaliação do regime jurídico 

aplicável à Administração quando promove terceirização, o que está de acordo com a 

estrutura escalonada do ordenamento jurídico brasileiro, isto é, o fundamento de vali-

dade de toda e qualquer norma jurídica é a Constituição, que é parâmetro para a 

validade de normas infraconstitucionais, por relação de correspondência e não con-

tradição. No entanto, como visto, a separação entre os regimes não foi óbice para a 

reforma da administração brasileira que, a partir dos anos 90, adotou medidas admi-

nistrativas e legislativas para adoção do modelo gerencial, ampliando as possibilida-

des de atuação conjunta ou cedida aos particulares, os quais atuam, naturalmente, 

sob o regime jurídico de direito privado. É nesse sentido que inserimos a terceirização 

na Administração Pública. 

A terceirização pode ser considerada como uma estratégia de administração 

que compreende a contratação, por uma organização, de outra pessoa jurídica, para 

a realização de determinada atividade, em vez de contratar individualmente pessoas 

físicas ou naturais. Esse processo pode ter por objetivo a melhor aplicação de recur-

sos, a especialização e consequente melhora de eficiência e qualidade. Por outro 
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lado, há quem entenda a terceirização como uma simples precarização do trabalho, 

que visa apenas à redução dos custos trabalhistas. 

Ao terceirizar, ocorre a quebra da relação tradicional de trabalho, bilateral, 

transformando-a em uma relação trilateral ou triangular, em que há a interposição de 

um terceiro para a execução indireta das atividades. No modelo tradicional de contra-

tação, por contratantes privados, há uma relação trabalhista entre a pessoa jurídica e 

o funcionário e, com a terceirização, há uma relação trabalhista entre o funcionário e 

a empresa interposta e uma relação civil – empresarial entre a empresa tomadora e a 

empresa interposta. 

Vale apontar que, apesar de a descrição de relação triangular ser quase um 

consenso doutrinário, muitas vezes esta figura triangular passa uma imagem errônea 

sobre as possibilidades da terceirização. Isto porque, conforme ficará claro ao longo 

deste trabalho, sobretudo no que tange ao serviço público, a relação entre os três 

vértices deste triangulo devem respeitar fielmente as disposições legais, sem que haja 

subordinação direta do terceirizado com a empresa tomadora do serviço, sob pena de 

incorrer em terceirização de mão de obra.  

Tradicionalmente, no caso da esfera privada, só havia possibilidade legal para 

a terceirização de atividades-meio, porém, com a recente reforma trabalhista e os no-

vos entendimentos jurisprudenciais sobre o tema, abriu-se a possibilidade de terceiri-

zar, também, às atividades-fim.  

Assim, a terceirização de serviços ocorre quando uma organização transfere 

a outra a execução de certo serviço, como a limpeza e a segurança, de modo que 

nesta intermediação de mão de obra a empresa tomadora contrata, por meio de outra 

empresa, empregados para desenvolver as atividades cotidianas, sob o seu poder 

diretivo. Vale dizer que, excetuados os casos legalmente previstos, como o trabalho 

temporário, a terceirização de mão de obra é ilegal.  

Conforme apontado por MARTINS (2018:55) a terceirização é uma tendência 

de modernização e importante estratégia de organização da atividade empresarial, 

potencialmente capaz de melhorar o desempenho das empresas por permitir o empe-

nho em sua especialidade. 
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Por sua vez, ao lançar um olhar crítico sobre essa modalidade de contratação, 

SOUTO MAIOR (2006:11) considera a terceirização como um modelo toyotista e o 

define como “um modo de organizar a produção de maneira a extrair da força de tra-

balho o maior proveito possível com o menor dispêndio econômico possível”. 

Para SOBRINHO (2008) “Terceirizar” é a estratégia empresarial que consiste 

em uma empresa transferir para outra, e sob o risco desta, a atribuição, parcial ou 

integral, da produção de uma mercadoria ou a realização de um serviço, objetivando 

– isoladamente ou em conjunto – a especialização, a diminuição de custos, a descen-

tralização da produção ou a substituição temporária de trabalhadores.  

MARCELINO e CAVALCANTI (2012) afirmam que a terceirização pode ser 

entendida como todo processo de contratação de trabalhadores por uma empresa 

interposta com o principal objetivo de reduzir custos com a força de trabalho e a pro-

mover a externalização das demandas judiciais trabalhistas.  

Antes de adentrarmos aos questionamentos específicos formulados pelo go-

verno federal no termo de referência que baliza o estudo, precisamos tratar das pos-

sibilidades de terceirização no serviço público de maneira geral e genérica. Isto porque 

o serviço público está adstrito a normas legais e constitucionais específicas de regên-

cia quanto à matéria. 

Além disso, necessária uma análise das transformações deste instituto, na 

esfera privada – na administração de empresas, para, em seguida, analisar sua apli-

cabilidade no serviço público, considerando sua evolução histórica, as alterações le-

gais bem como o entendimento jurisprudencial sobre o tema, as transformações do 

Estado ao longo do tempo, e, ainda, as atuais necessidades e limitações que molda-

rão o futuro da execução indireta de serviços e atividades. Isto para se viabilizar o 

apontamento dos limites legais e constitucionais atualmente impostos, utilizando 

como base os atuais julgamentos dos órgãos de controle. 

2.1 Evolução histórica da terceirização no Brasil 

A terceirização toma forma nos Estados Unidos da América entre os anos de 

1939 e 1945, quando ocorreu a Segunda Guerra Mundial. As empresas bélicas, vi-

sando atender à crescente demanda de produção de armamentos, passaram a dele-

gar outras atividades a terceiros (MARTINS, 2018:22). No Brasil, a terceirização tem 
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seu início no pós-guerra, trazida por multinacionais, ora com o pensamento de espe-

cialização no objetivo do negócio, ora como forma de barateamento do custo de mão 

de obra ou como estratégia para enfraquecimento dos sindicatos. A partir daí, uma 

série de legislações esparsas, em sua maioria na forma de Decretos-Leis, passam a 

regulamentar as relações de trabalho diferentes da convencional, por exemplo, o De-

creto Lei nº 62.756, de 22 de maio de 1968, que dispunha sobre a coordenação e 

fiscalização das Agências de Colocação. 

Assim, o modelo de terceirização tal como conhecemos, com a relação trian-

gular ou trilateral entre empregado, empregador e tomador de serviços surgiu apenas 

a partir da edição das Leis nº 6.019/74 e nº 7.102/83 que regulamentaram, respecti-

vamente, a prática do trabalho temporário e exploração dos serviços de vigilância e 

transporte de valores no setor financeiro (MARTINS, 2018). 

No mesmo sentido aponta ZYMLER (1998:38): 

“A terceirização surge, nesse contexto, como uma tentativa de adaptação da 
sociedade civil e do Estado aos novos tempos de globalização. Nesse mo-
mento, em que sobrevoamos rapidamente o tema, basta entendê-la como 
uma forma de contratação de empresa prestadora de serviço, fornecedora de 
bens, serviços ou mão-de-obra para o desempenho de atividades que origi-
nalmente eram desenvolvidas pela empresa terceirizante. Estabelece, por 
seu caráter inovador, novos modelos de relacionamento intersubjetivo que 
elastecem ou extrapolam os lindes fixados pela legislação trabalhista, que 
regula a relação empregatícia, e pelas normas do Direito Administrativo, que 
norteiam o relacionamento entre o Estado, seus servidores e os demais cida-
dãos.” 

É certo que estas inovações legislativas surgiram muito após a consolidação 

dos direitos trabalhistas no país, causando forte judicialização da matéria perante a 

Justiça do Trabalho, de modo que o Tribunal Superior do Trabalho – TST passa a ter 

papel fundamental na pavimentação deste instituto ao editar as Súmulas n.º 239, n.º 

256, n.º 257 e n.º 331, as quais estabeleceram os parâmetros para a utilização da 

terceirização. O órgão superior da justiça do trabalho, inicialmente, adotou uma visão 

restritiva entendendo, por exemplo, que “é bancário o empregado de empresa de pro-

cessamento de dados que presta serviço a banco integrante do mesmo grupo econô-

mico” (Súmula n.º 259) e que “Salvo os casos de trabalho temporário e de serviço de 

vigilância, previstos nas Leis nº 6.019, de 03.01.1974, e nº 7.102, de 20.06.1983, é 

ilegal a contratação de trabalhadores por empresa interposta[...](Súmula n.º 256). 
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Entretanto, com o avanço do tempo e das flexibilizações nas relações de tra-

balho referido entendimento foi alterado, como podemos notar na redação da Súmula 

n.º 257, de 31 de outubro de 1986, que afirma que “O vigilante, contratado diretamente 

por banco ou por intermédio de empresas especializadas, não é bancário”. Anos de-

pois, em 21 de dezembro de 1993, foi publicada a Súmula n. º 331, que revisou o 

entendimento da Súmula n.º 256 (BRASIL, 1986) e ditou os caminhos possíveis para 

a terceirização até recentemente, cuja redação original assim dispôs: 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE – REVISÃO 
DO ENUNCIADO n. 256. 

 I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-
se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de tra-
balho 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, in-
direta 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 àque-
las obrigações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das au-
tarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades 
de economia mista, desde que hajam participado da relação processual e 
constem também do título executivo judicial (art. 71 da Lei nº 8.666, de 
21.06.1993). 

 

Referida Súmula passou por revisão, para dispor a responsabilidade subsidi-

ária dos integrantes da administração pública direta ou indireta apenas nos casos de 

conduta culposa no descumprimento das regras da Lei nº 8.666/93, sobretudo no que 

tange à fiscalização das obrigações contratuais e legais (culpa in vigilando) afirmando, 

ainda, que “A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as 

verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral”. 

Fato é que, apesar de um olhar menos restritivo que os anteriores, ainda havia 

uma baliza bem fixada de que a terceirização só poderia ocorrer em determinados 

tipos de serviço (vigilância, limpeza, conservação e atividades-meio) e as decisões da 

Justiça Trabalhista durante muito tempo se pautaram nesta última súmula para decidir 

as demandas sobre terceirização. 
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Em 1995, com o Plano Diretor da Reforma do Estado, a Administração Pú-

blica, mesmo que parcialmente, tomou um contorno mais gerencial e, foi neste con-

texto que o Decreto nº 2.271/97 foi publicado para regulamentar a terceirização no 

serviço público, estabelecendo quais atividades poderiam ser objeto de execução in-

direta (atividades materiais, acessórias, instrumentais ou complementares), quais se-

riam preferencialmente executadas indiretamente (conservação, limpeza, segurança, 

vigilância, transportes, informática, copeiragem, recepção, reprografia, telecomunica-

ções e manutenção de prédios, equipamentos e instalações) e, ainda, quais ativida-

des não poderiam ser objeto de terceirização (atividades cujas atribuições fossem ine-

rentes às categorias abrangidas pelo plano de cargos existente). Essa restrição se 

mostrou excessiva e contrária às intenções do Plano Diretor da Reforma do Estado, 

uma vez que manteve o engessamento da máquina pública no que tange à gestão de 

recursos humanos.  

Há de se destacar que o aludido engessamento não decorre apenas da forma 

de contratação, qual seja, o concurso público, mas sim da sobreposição de diversas 

normas e, ainda, restrições às propostas do PDRAE como, por exemplo, a não apro-

vação para que os concursos públicos permanecessem obrigatórios apenas para es-

tatutários, e esse regime apenas para careiras “de estado”. Vale dizer que o tema 

volta à discussão com a nova proposta de reforma administrativa do governo federal.   

Com o objetivo de regulamentar a terceirização dentro da administração pú-

blica de maneira mais detalhada, foram editadas diversas instruções normativas sobre 

o tema (IN/MARE n.18/97, IN/SLTI/MPOG n. 02/2008 e suas alterações pela 

IN/SLTI/MPOG n. 3, 4 e 5). Durante muito tempo este foi o arcabouço legal que orien-

tou a terceirização no serviço público e as decisões judiciais sobre o tema. 

KREIN (2007) considera que a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Comple-

mentar nº 101, de 4 de Maio de 2000,  foi outro diploma legal que contribuiu para o 

avanço da terceirização no serviço público – pois, além de desestimular a realização 

de concurso público, favoreceu outras formas de contratação, pois “estimula a tercei-

rização, pois a contratação de outra empresa não é considerada despesa de pessoal” 

(ibidem:125). 

Cabe dizer que há uma zona cinzenta quanto à exclusão destas despesas 

como “despesa de pessoal”, tendo em vista que a Lei de Responsabilidade Fiscal – 
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LRF (Lei Complementar nº 101/2000) preconiza, em seu artigo 18, §1º que “os valores 

dos contratos de terceirização de mão de obra que se referem à substituição de ser-

vidores e empregados públicos serão contabilizados como ´outras despesas de pes-

soal´”. Entretanto, como bem apontado por DI PIETRO (2019:395) a redação dada ao 

apontado artigo passa a impressão de admissão da terceirização de mão de obra que, 

excetuada as hipóteses admitidas, é ilegal. Sendo assim, afirma a autora que deve-

mos interpretar a norma no sentido de que mesmo ilegal, caso seja realizado um con-

trato de locação de mão de obra, os custos deverão ser contabilizados como despesa 

de pessoal para os fins do limite constitucional estabelecido para tal rubrica. 

A mais recente alteração legal sobre o tema foi a edição da Lei nº 13.429, de 

31 de março de 2017, que modificou a Lei nº 6.019/74 e inseriu dispositivos que tratam 

expressamente da terceirização, definindo duas figuras, quais sejam: a terceirização 

de serviços e a terceirização de mão de obra. Fazer esta distinção é importante, so-

bretudo para quando adentrarmos as possibilidades de terceirização na Administra-

ção Pública. Ainda há dúvidas quanto a sua extensão, havendo quem diga que produz 

efeitos na Administração Pública, ao passo que considera como contratante a pessoa 

física ou jurídica que celebra contrato com empresa de prestação de serviços (artigo 

5º-A) de maneira que, não havendo vedação expressa quanto à sua aplicação na 

Administração Pública, devemos considerá-la aplicável também às pessoas jurídicas 

regidas pelo direito público. 

Divergindo deste entendimento DI PIETRO (2019:391) afirma que as altera-

ções promovidas pela Lei nº 13.429/17 não se aplicam à Administração Pública, salvo 

para as empresas estatais, em razão de o servidor público estar submetido a regime 

especial, constitucionalmente previsto e, desta forma, continuaria vigorando para a 

administração pública direta, autárquica e fundacional os comandos da Súmula n.º 

331 do TST e, para as contratações temporárias, as leis dos entes que regulamentam 

o artigo 37, IX, da Constituição Federal (que admite a contratação temporária de pes-

soal, por tempo determinado, “para atender à necessidade temporária de excepcional 

interesse público”). 

Outra inovação trazida pela legislação em comento foi a possibilidade de ter-

ceirização de atividade-fim, conforme disposição de seu artigo 9º, §3º: 
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Art. 9º O contrato celebrado pela empresa de trabalho temporário e a toma-
dora de serviços será por escrito, ficará à disposição da autoridade fiscaliza-
dora no estabelecimento da tomadora de serviços e conterá:  

(...) 

§ 3º O contrato de trabalho temporário pode versar sobre o desenvolvimento 
de atividades-meio e atividades-fim a serem executadas na empresa toma-
dora de serviços. 

Na mesma linha de flexibilização das relações de trabalho, a reforma traba-

lhista (Lei n.º 13.467/17) se ocupou de autorizar a terceirização de serviços na ativi-

dade-fim das empresas. 

Além do avanço da temática no campo legislativo, o Supremo Tribunal Federal 

trouxe novo entendimento quanto à possibilidade de terceirização ao julgar os temas 

de repercussão geral n. 725 (terceirização de serviços para a consecução da ativi-

dade-fim da empresa), e 739 (Possibilidade de recusa de aplicação do art. 94, II, da 

Lei nº 9.472/1997 em razão da invocação da Súmula 331 do Tribunal Superior do 

Trabalho, sem observância da regra de reserva de plenário). 

No julgamento do Tema n. 725, o STF fixou a tese de que "É lícita a terceiri-

zação ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, 

independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsa-

bilidade subsidiária da empresa contratante". Por sua vez, ao julgar o Tema n. 739, 

fixou a tese de que “É nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o 

art. 94, II, da Lei nº 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, 

art. 97), observado o artigo 949 do CPC”, e reafirmou o entendimento de que é lícita 

a terceirização tanto da atividade-meio, quanto da atividade-fim de uma empresa, 

afastando a decisão imposta pelo TST no caso, que responsabilizava uma operadora 

de telefonia, utilizando como base a Súmula nº 331 do TST. 

Referida decisão já repercute no Tribunal Superior do Trabalho que, por dever 

de obediência às decisões do Supremo Tribunal Federal, passou a decidir conforme 

os entendimentos fixados. 

Mais recentemente, o governo federal editou o Decreto nº 9.507/18, que re-

vogou o Decreto nº 2.271/97, para tratar da execução indireta, mediante contratação, 

de serviços da administração pública federal. O novo diploma legal trouxe nova rou-

pagem à matéria, estabelecendo vedações à execução indireta para a administração 

pública e sociedades de economia mista, regras a serem observadas no instrumento 
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convocatório e nos contratos, com o fito de impossibilitar a desvirtuação do instru-

mento de forma a não permitir a mera terceirização de mão de obra, além de regras 

para reajuste e pactuação. 

O referido diploma legal trouxe novo entendimento à matéria, não mais indi-

cando as atividades objeto de terceirização (como era no Decreto nº 2.271/97) para 

apontar apenas as atividades que não poderão ser objeto de execução indireta, con-

forme disposição de seu artigo 3º (BRASIL,2018): 

Art. 3º Não serão objeto de execução indireta na administração pública fede-
ral direta, autárquica e fundacional, os serviços: 

I - que envolvam a tomada de decisão ou posicionamento institucional nas 
áreas de planejamento, coordenação, supervisão e controle; 

II - que sejam considerados estratégicos para o órgão ou a entidade, cuja 
terceirização possa colocar em risco o controle de processos e de conheci-
mentos e tecnologias; 

III - que estejam relacionados ao poder de polícia, de regulação, de outorga 
de serviços públicos e de aplicação de sanção; e 

IV - que sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de 
cargos do órgão ou da entidade, exceto disposição legal em contrário ou 
quando se tratar de cargo extinto, total ou parcialmente, no âmbito do quadro 
geral de pessoal. 

§ 1º Os serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de que tratam os 
incisos do caput poderão ser executados de forma indireta, vedada a trans-
ferência de responsabilidade para a realização de atos administrativos ou a 
tomada de decisão para o contratado. 

§ 2º Os serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de fiscalização e con-
sentimento relacionados ao exercício do poder de polícia não serão objeto de 
execução indireta. 

 

A proibição quanto à execução indireta dos serviços auxiliares, instrumentais 

ou acessórios de fiscalização relacionadas ao exercício do poder de polícia foi uma 

inovação, tendo em vista que anteriormente não havia tal proibição. Entretanto, cum-

pre dizer que o Decreto Federal n.º 10.183, de 20 de dezembro de 2019, revogou essa 

restrição. 

NIEBUR (2019) aponta que, conforme os comandos do Decreto em análise, 

a vedação da terceirização se dá nos seguintes casos: 

(a) para a produção de atos que envolvem as questões maiores da Adminis-
tração Pública, assim consideradas aquelas de repercussão institucional e 
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estratégica; (b) para a produção de atos que decorrem do exercício de pode-
res extroversos da Administração Pública; e (c) para a produção de atos coin-
cidentes com as atribuições legais de cargos e de empregos públicos. 

Além disso, ao tratar da execução indireta, houve a preocupação em vedar, 

expressamente, a inclusão de dispositivos que permitissem a caracterização do con-

trato como mero fornecimento de mão de obra ou, ainda, a pessoalidade e a subordi-

nação direta dos empregados da contratada aos gestores da contratante, conforme 

disposições do artigo 7º (BRASIL, 18): 

Art. 7º É vedada a inclusão de disposições nos instrumentos convocatórios 
que permitam: 

[...] 

II - a caracterização do objeto como fornecimento de mão de obra; 

[...] 

IV - a pessoalidade e a subordinação direta dos empregados da contratada 
aos gestores da contratante. 

Para dar cumprimento ao artigo 2º do Decreto nº 9.507/18, a fim de estabele-

cer quais serviços serão preferencialmente executados de forma indireta, ou seja, 

quais atividades devem ser objeto de terceirização, o governo federal editou a Portaria 

n. 443 de 27 de dezembro de 2018. Entretanto, a lista de atividades constantes dessa 

portaria não é exaustiva, tampouco taxativa, uma vez que o artigo 2º da Portaria es-

tabelece que outras atividades poderão ser executadas indiretamente, desde que não 

esbarrem nas vedações impostas pelo Decreto nº 9.507/18. 

Desta forma, temos que atualmente, ao menos na esfera privada, é possível 

a terceirização de serviços de qualquer atividade da empresa desde que respeite os 

limites legais existentes de modo a não burlar a relação de emprego. Por outro lado, 

as regras para a terceirização no serviço público demandam maior análise, sobretudo 

uma interpretação da nova legislação e dos dispositivos infralegais à luz da Constitui-

ção Federal. 

2.2 A terceirização na Administração Pública 

A execução indireta dos serviços da Administração Pública não é um tema 

novo e é certo que divide opiniões entre juristas. Os pontos centrais de divergência se 

dão quanto à possibilidade de terceirizar atividades na Administração em razão de 

possível colisão com a regra constitucional de acesso aos cargos e empregos públicos 

que exige a seleção por concurso público e, quando superada a questão, em qual 
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extensão a administração pública pode terceirizar, tendo em vista que não há defini-

ção legal do termo terceirização, tampouco qualquer respaldo constitucional sobre o 

que é atividade-meio ou atividade-fim na Administração Pública (ZOCKUN, 2017:13). 

Cumpre esclarecer, da mesma forma, que a interposição de pessoas jurídicas 

para execução de atividades em caráter de subcontratação não é advento das recen-

tes reformas trabalhistas, tampouco decorre da interpretação dada pelo Supremo Tri-

bunal Federal. No âmbito da Administração Pública, teve início no período militar, mais 

precisamente com a edição e publicação do Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 

1967, que promoveu uma reforma administrativa na qual, entre outras medidas, de-

terminava que a descentralização das atividades da Administração Federal poderia se 

dar dentro dos próprios quadros, para as Unidades Federadas e/ou para o setor pri-

vado. Além disso, o referido decreto lei explicita, em seu artigo 10, § 7º (BRASIL, 

1967), uma nova forma de execução das atividades, qual seja, a execução indireta:  

§ 7º Para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, coordenação, 
supervisão e controle e com o objetivo de impedir o crescimento desmesu-
rado da máquina administrativa, a Administração procurará desobrigar-se da 
realização material de tarefas executivas, recorrendo, sempre que possível, 
à execução indireta, mediante contrato, desde que exista, na área, iniciativa 
privada suficientemente desenvolvida e capacitada a desempenhar os encar-
gos de execução. 

 

Conforme aponta DRUCK (2018:117), houve um estímulo para esta nova 

forma de execução de atividades, com moderada subcontratação desses serviços, 

uma vez que não havia exigência de concurso público para a contratação de empre-

gados públicos. Importante lembrar que, apesar desse apontado estímulo e falta de 

realização de concursos públicos, as contratações deviam respeitar uma lógica repu-

blicana, com fundamento no princípio da impessoalidade.   

 Mais adiante, a Reforma Administrativa da década de 1990 conduziu o Poder 

Público em direção à Administração Gerencial. Isto porque, conforme a corrente ge-

rencialista, a concentração de serviços públicos e também de determinados merca-

dos, praticados nas décadas anteriores, caracterizava uma gestão ineficiente, voltada 

à execução de suas próprias necessidades, sem que a entrega de benefícios e direitos 

aos administrados fosse fator determinante.  
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Cumpre lembrar que o Brasil insistiu em atuação imediata do Estado até o 

início da década de 1990, quando o recrudescimento da qualidade dos serviços pú-

blicos e a inflação descontrolada tornaram insustentáveis o paradigma anterior. É a 

partir do “Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado”, elaborado pelo Ministério 

da Administração Federal e da Reforma do Estado (MARE), que o Brasil inicia o pro-

cesso de reforma da administração pública, já em meados dos anos 90. Tal Plano 

Diretor direcionou seus esforços na Administração Pública Federal, consciente de que 

a União serviria de modelo para os demais entes da federação. Eis que no Brasil é 

possível se falar, finalmente, em adoção do modelo de administração pública geren-

cial, ainda que até o presente momento o mesmo tenha sido adotado apenas parcial-

mente. 

Caracteriza a administração gerencial, portanto, a descentralização da pres-

tação dos serviços com controle direcionado aos ganhos públicos, em vez de direcio-

nado à burocracia em si. Razão pela qual o termo chave da reforma é o Princípio da 

Eficiência. Princípio esse que, inserido na teoria do liberalismo econômico, promove 

o enxugamento do Estado, restringindo a presença direta do Poder Público aos seto-

res indispensáveis. Assim, com a regulamentação das já citadas Licitações, Conces-

sões e Permissões Públicas, da mesma forma que o Programa de Desestatização 

foram etapas centrais para a guinada da Administração Burocrática para uma Admi-

nistração mais gerencial no cenário brasileiro.  

 Razão pela qual o Brasil se encontra, portanto, em fase de amadurecimento 

do modelo gerencial da Administração Pública. O horizonte dos agentes públicos e 

privados no regime jurídico de direito público visa essencialmente à redução do déficit 

público, o que é atingido por meio da redefinição do papel do Estado para agenciador 

e regulador econômico, em vez de responsável imediato pela distribuição de serviços 

e bens de necessidade pública. Isto leva necessariamente à ampliação da execução 

de atividades públicas por meio de interposição, gerando capilaridade ao atendimento 

do interesse público. 

Nesse sentido, FREITAS (2009:453-454) assevera: 

(...) o controle sistemático dessa modalidade de cooperação entre o Poder 
Público e a sociedade deve ter presente que aqui se encontra uma das mais 
promissoras fontes de mobilização articulada e transparente de forças volun-
tárias. As mesmas forças que mantêm vívidas as perspectivas de viabilização 
de um caminho que não conduz ao assistencialismo paternalista, nem afasta 
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o Estado de seu papel renunciável, tampouco reduz o cidadão a especta-
dor/vítima da guerra “desregulatória” de todos contra todos. Quer-se o estado 
que assuma, processual e substancialmente, o qualificativo “Democrático”, 
sem renunciar às funções regulatórias e à indeclinável titularidade em matéria 
de serviços públicos, mas que saiba, ao fim e ao cabo, promover, com res-
peito ao princípio da subsidiariedade, a robusta e emancipacionista participa-
ção social (...) 

No entanto, para a consolidação jurídica da reforma administrativa, foi neces-

sária uma reconfiguração constitucional brasileira, uma vez se tratar de parâmetro de 

validade último no ordenamento interno, por meio da EC 19/1998, chamada de 

Emenda da Reforma Administrativa assim como da EC 20/1998, conhecido como 

Emenda da Reforma da Previdência Social. 

DI PIETRO (2019:388) afirma que “cada vez que a Administração Pública re-

corre a terceiros para a execução das tarefas que ela mesmo pode executar, está 

terceirizando”. Isto pode se dar de várias formas, seja pela concessão de serviços 

públicos, pela parceria público-privada ou através da contratação de empresa para 

empreitada ou execução de serviços.  

DI PIETRO (2019:329) define a concessão como espécie de contrato admi-

nistrativo no qual a Administração Pública “confere ao particular a execução remune-

rada de serviço público, de obra pública ou de serviço que a Administração Pública 

seja a usuária direta ou indireta, ou lhe cede o uso de bem público”. 

A parceria público-privada (PPP) foi introduzida pela Lei nº 11.079/2004 como 

uma nova forma de concessão, que pode ser efetuada na modalidade “patrocinada” 

ou na modalidade “administrativa”. 

Outras formas de trespasse de atividades pela Administração Pública são o 

convênio e o consórcio, que, em síntese, implicam o acordo de vontades entre a Ad-

ministração e outras entidades públicas ou privadas para perseguir interesses em co-

mum. 

Apesar de ter conhecimento de todas as outras formas de trespasse de ativi-

dades, pelo Poder Público, para execução indireta, o presente estudo irá focar seus 

esforços na análise da modalidade de execução indireta por meio de contratação de 

uma empresa terceira para execução dos serviços, com fundamento no artigo 37, XXI 

(BRASIL, 1988), observadas as normas estabelecidas pela Lei nº 8.666/93. 

Art.37. .............................................................................................           
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XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pú-
blica que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com 
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condi-
ções 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. 

Daí depreende-se que as terceirizações não podem ser simples contratações 

de mão de obra, mas, sim, a terceirização do serviço, que passará a ser executado 

pela empresa contratada. 

Sendo assim, para compreendermos as possibilidades de contratação para 

execução indireta na Administração Pública, precisamos analisar todo o arcabouço 

legal que trata do tema à luz dos comandos constitucionais aplicáveis à Administra-

ção, tendo em vista a supremacia constitucional em face da legislação federal e das 

normas infralegais. 

Uma das questões fundamentais quando se discute a terceirização sempre 

foi a identificação da atividade a ser terceirizada como uma atividade-meio ou ativi-

dade-fim da empresa ou Administração Pública. Isto porque, até a recente alteração 

legislativa e jurisprudencial, apenas as atividades-meio poderiam ser terceirizadas, 

desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação, conforme dispunha a súmula 

n. 331 do TST. 

Entretanto, ao tratar do tema na Administração Pública, a linha divisória entre 

atividade-meio e atividade-fim é ainda mais turva, tendo em vista que não há definição 

constitucional ou legal para a expressão terceirização, não havendo, tampouco, qual-

quer regra que limite essa técnica de gestão às atividades-meio. 

GARCIA (2009) argumenta sobre a fragilidade da utilização desse critério para 

definir a licitude de uma terceirização pautando-se em cinco pontos de reflexão, quais 

sejam: (i) a incompetência da Justiça do Trabalho para fixar critério de licitude de uma 

terceirização; (ii) a existência de outras modalidades de trespasse de atividades “cuja 

essência é a própria delegação da atividade-fim estatal” (idem:10); (iii) a dificuldade 

de se diferenciar atividade-meio de atividade-fim, frente ao dinamismo das relações 

de trabalho e empresariais, causando insegurança jurídica para o administrador pú-

blico; (iv) distanciamento desse critério com a realidade fática; e (v) a diferença entre 

a terceirização integral da atividade-fim e a terceirização parcial da atividade-fim. 



32 
 

 
 

Os pontos levantados pelo autor, em que pese a recente autorização norma-

tiva e jurisprudencial para a terceirização da atividade-fim, são relevantes para anali-

sarmos as possibilidades de terceirização na Administração Pública, uma vez que evi-

denciam outras formas de trespasse de atividades que implicam a delegação da ati-

vidade-fim estatal, como ocorre, por exemplo, nas concessões de serviços públicos e 

parcerias público-privadas. Tal fato nos leva ao questionamento do porquê somente 

as contratações de serviços teriam essa imposição limitante. 

ZOCKUN (2014), buscando uma solução para esse impasse, e tentando deli-

mitar o alcance da contratação de obras e serviços prevista no artigo 37, XXI da Cons-

tituição Federal, aponta a existência de um divisor constitucionalmente assegurado, 

que separa as atividades em permanentes ou temporárias, e internas ou externas, e 

as divide em quatro categorias, a saber: (i) interna e permanente; (ii) externa e per-

manente; (iii) interna e temporária; e (iv) externa e temporária. 

A autora entende que as atividades internas e permanentes são as que fazem 

parte do cotidiano, sendo aquelas “desenvolvidas pela e para a Administração” 

(idem:19) e, portanto, não poderiam ser terceirizáveis em razão da exigência da rea-

lização de concurso para preenchimento de cargo/emprego público. Por outro lado, 

aponta que os serviços temporários, internos ou externos, podem ser objeto de tercei-

rização, tendo em vista que não fazem parte do cotidiano da Administração e, por-

tanto, não é razoável admitir a necessidade de concurso interno para uma atividade 

episódica. No mesmo sentido, destaca a possibilidade de terceirização das atividades 

externas e permanentes, citando como exemplo dessas atividades a limpeza urbana, 

a manutenção de semáforos, etc. 

Tabela 1 – Possibilidades de Terceirização 

 

Fonte: ZOCKUN (2017:21) 
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Nota-se que, ao classificar as atividades nessas quatro categorias, há grande 

preocupação com eventual afronta à regra constitucional de acesso aos cargos públi-

cos, insculpida no artigo 37, I e II, da Constituição Federal de 1988, que exige a reali-

zação de concurso para o preenchimento de cargos e empregos públicos, sendo esse 

um dos pontos de maior divergência entre os juristas. 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, inciso II, prevê a obrigato-

riedade de concurso público para o preenchimento de empregos e cargos públicos. 

Ante a esse mandamento constitucional, muitos autores opinam pela impossibilidade 

da terceirização de atividades, pois restaria em burla à regra do concurso público. 

Neste sentido, SOUTO MAIOR (2006:23) afirma que “não há em nosso ordenamento 

constitucional a remota possibilidade de que as tarefas que façam parte da dinâmica 

administrativa do ente público serem executadas por trabalhadores contratados por 

uma empresa interposta”. No entanto, ao analisar a questão sob a luz constitucional, 

podemos vislumbrar possibilidades de trespasse das atividades a terceiros, mediante 

contratação de serviços, sem que haja a colisão com a regra do concurso público. 

Sendo assim, um importante balizador para nortear a discussão é saber se a 

atividade em análise é uma atividade típica do Estado, com exigência ou exercício do 

poder de império (poder normativo, disciplinar, decorrentes de hierarquia e de polícia). 

DI PIETRO (2019:237) explica que a imperatividade dos atos é o que garante a impo-

sição da vontade da Administração perante os administrados e esclarece que tal im-

peratividade não está presente em todos os atos da Administração, mas somente na-

queles que impõem obrigações. Prossegue a autora afirmando que “quando se trata 

de ato que confere direitos solicitados pelo administrado (como na licença, autoriza-

ção, permissão, admissão) ou ato apenas enunciativo (certidão, atestado, parecer), 

esse atributo inexiste”. 

Essa distinção é importante para eliminarmos, desde logo, a possibilidade de 

contratação de serviços para atividades que envolvam atos de império. Nesse sentido, 

vale dizer que o Decreto nº 9.507/2018, em seu artigo 3º, inciso III, veda expressa-

mente a execução indireta de atividades relacionadas ao poder de polícia, de regula-

ção, de outorga de serviços públicos e de aplicação de sanção. 

Outro parâmetro destacado por GARCIA (2009:21) é a existência de carreira 

típica de estado, com previsão constitucional, para aquela atividade, tendo em vista 
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que praticam atos de império e dependem de independência funcional. Para esses 

casos, há também a impossibilidade de terceirização das atividades. E, mais uma vez, 

o Decreto nº 9.507/2018 se ocupou de eliminar a possibilidade de terceirização dessas 

atividades ao estabelecer as vedações em seu artigo 3º. 

Excetuadas essas situações, entende-se que há a possibilidade de contrata-

ção de serviços para execução indireta, pois, “cabe ao administrador definir a forma 

de execução dos serviços, o que tanto pode se viabilizar por meio de uma carreira 

estruturada em cargos efetivos ou por intermédio da contratação de prestação de ser-

viços” (ibidem:18). 

Fica claro que a Administração Pública não poderá terceirizar as atividades 

para as quais exista cargo no plano de cargos e salários a ser preenchido por servidor 

público efetivo através de concurso público, a menos que exista “disposição legal em 

contrário ou quando se tratar de cargo extinto, total ou parcialmente, no âmbito do 

quadro geral de pessoal”, nos termos do artigo 3º, inciso IV, do Decreto nº 9.507/2018, 

conforme o entendimento de ZYMLER(1998:53): 

 

“Em relação às contratações de mão-de-obra indireta, por meio de interposta 
pessoa, efetuadas pelo Poder Público, a jurisprudência pátria - administrativa 
e jurisdicional - tem firmado a convicção de que não podem, em regra, con-
templar o plexo de atribuições dos cargos e empregos previstos nos corres-
pondentes planos de cargos e salários. Nessa mesma linha, as decisões ju-
diciais e administrativas não reconhecem a formação de vínculo, estatutário 
ou empregatício, entre trabalhador contratado irregularmente e a Administra-
ção Pública direta, indireta ou fundacional.”  

 

O Supremo Tribunal Federal já se posicionou sobre o tema, decidindo que 

havendo vaga a ser preenchida por nomeação de candidatos aprovados em concurso 

público a terceirização deve ser considerada como burla à regra constitucional do con-

curso público. O Tribunal de Contas da União seguiu esse mesmo entendimento, con-

forme disposto no Acórdão 525/2012-Plenário (BRASIL, 2012): 

“(...) a contratação de tarefas inerentes a categorias funcionais abrangidas 
pelo plano de cargos de entidade ou órgão da Administração Pública afronta 
o disposto no art. 1º, § 2º, do Decreto nº 2.271/1997 e a regra do concurso 
público, somente podendo ser admitida temporariamente para fazer frente a 
comprovada necessidade do contratante.” 
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Sendo assim, uma das soluções que vem sendo adotada é a declaração de 

extinção dos cargos a serem terceirizados, como podemos observar na Resolução-

TCU n.º 302, de 21 de novembro de 2018 (BRASIL, 2018), que declarou a extinção 

da especialidade “Medicina” da área de apoio técnico e administrativo do cargo de 

Auditor Federal de Controle Externo, com vistas à possibilidade de terceirizar a pres-

tação de serviços médicos: 

“Art. 1º É declarada em extinção, na Carreira de Especialista do Quadro de 
Pessoal do Tribunal de Contas da União (TCU), regida pela Lei nº 10.356, de 
27 de dezembro de 2001, a especialidade Medicina da área Apoio Técnico e 
Administrativo do cargo efetivo de Auditor Federal de Controle Externo, con-
forme o Anexo a esta Resolução.” 

 

A jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU) também acompanhou 

a evolução legislativa e jurisprudencial do tema, ao passo que, em um primeiro mo-

mento, alinhava-se ao entendimento de que as atividades que poderiam ter sua exe-

cução de forma indireta eram aquelas consideradas atividades-meio, conforme dispo-

sição do Decreto nº 2.271/1997 e, com a evolução legislativa, já encontramos deci-

sões apontando novo entendimento amparado no Decreto nº 9.507/2018. 

Essa mudança pode ser observada nos recentes julgamentos daquele órgão 

de controle ao proferir o acórdão n. 724/2019-Plenário (BRASIL, 2019): 

“Atividades concernentes à análise de prestações de contas podem ser exe-
cutadas de forma indireta quando se configurarem como acessórias, instru-
mentais ou complementares, de acordo com o Decreto nº 9.507/2018, a 
exemplo de avaliação preliminar para conferência de documentos e triagem 
de processos.” 

Afigura-se, portanto, um caminho mais permissivo para a terceirização na Ad-

ministração Pública, agora balizada pelas inovações trazidas pelo novel arcabouço 

legal e, em especial para o Governo Federal, as balizas contidas no Decreto nº 

9.507/2018. 

2.3 Possibilidades de terceirização na Administração Pública 

Frente a todo o exposto, apesar de a inovação legal ser recente, podemos 

extrair da análise do arcabouço legal, bem como da literatura e da jurisprudência que, 

atualmente, a Administração Pública pode terceirizar atividades por meio da contrata-

ção de empresa para execução indireta, após processo licitatório, com fundamento no 

artigo 37, XXI, da Constituição Federal, com base na Lei nº 8.666/93 e parâmetros 
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fixados no Decreto nº 9.507/2018 e, principalmente, na Constituição Federal. Não se 

ignora, contudo, que a literatura jurídica trata o fenômeno da terceirização e o fenô-

meno da execução indireta como tópicos distintos. Ocorre que, para fins pragmáticos, 

o que estará diante do Administrador, agente público e cidadão em última análise são 

fenômenos com origem comum, que é a realização da tarefa ou serviço por meio de 

um terceiro. De modo que ao licitar a execução de obra ou licitar a concessão de 

serviço público há interposição de terceiro distinto da Pessoa Jurídica de Direito Pú-

blico, responsável último pelo ato, que mediante contraprestações realizará o objeto 

contratual, e no mesmo sentido gerencial age determinada empresa, pública ou pri-

vada, que subcontrata para execução de determinado trabalho. 

No sentido contrário, ZYMLER (1998:45): 

“Verifica-se, assim, que a terceirização nos serviços públicos, nos moldes 
como é tratada pela doutrina e jurisprudência, é permitida e até mesmo de-
sejada pelo ordenamento. Não se confunde com a terceirização dos serviços 
públicos. Esta última somente pode ser efetuada mediante concessão ou per-
missão, precedida do indispensável certame licitatório exigido pelo art. 175 
da Constituição Federal. “  

 

Importante dizer que o entendimento acima não compreende o modelo de pu-

blicização por meio da qualificação de Organizações Sociais pois, nas palavras de DI 

PIETRO (2019:642), isto  

“implica a extinção de um órgão público ou de uma pessoa jurídica de direito 
público (autarquia ou fundação) e, em seu lugar, o surgimento de uma pessoa 
jurídica de direito privado não enquadrada no conceito de administração pú-
blica, seja Direta ou Indireta”.  

Lembramos, ainda, que o administrador público, ao tratar da execução indi-

reta dos serviços mediante contratação, deverá observar os balizadores aqui aponta-

dos, quais sejam: (i) a inexistência de carreira estabelecida para a execução daquelas 

atividades; (ii) impossibilidade de terceirizar as atividades que demandam atos de im-

pério; (iii) impossibilidade de terceirizar as atividades inerentes às carreiras de Estado; 

(iv) cuidar para que os contratos firmados e a realidade fática não contemplem a pes-

soalidade e subordinação dos empregados da prestadora de serviços. Por fim, é sem-

pre válido ressaltar que o simples fornecimento de mão de obra é vedado e configu-

raria verdadeira burla à regra constitucional de acesso aos cargos públicos e, con-

forme aponta DI PIETRO (2019:395) “cabe lembrar que a autoridade estará sujeita a 



37 
 

 
 

responder civil, administrativa e criminalmente, sem falar na sujeição à Lei de Impro-

bidade Administrativa”. 

De modo que, além dos impedimentos decorrentes do regime constitucional 

de contratação de pessoal, delimita as possibilidades de terceirização no serviço pú-

blico nos dias de hoje o conjunto decisório emanado do Supremo Tribunal Federal, 

quando provocado a se manifestar acerca das recentes alterações na legislação tra-

balhista. Reforma essa que se deu pela edição de duas leis ordinárias, quais sejam a 

Lei nº 13.429/17, que alterou a Lei nº 6.019/74, tratando da ampliação das hipóteses 

de terceirização de mão de obra e a Lei nº 13.467/17, que alterou diversas disposições 

da Consolidação das Leis Trabalhistas, flexibilizando a regência das relações de tra-

balho no setor empresarial. 

É nesse contexto normativo que os julgamentos do Supremo Tribunal Federal 

da ADPF 324 (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) e do Recurso 

Extraordinário n.º 958.252, com repercussão geral reconhecida. Nas duas oportuni-

dades o Supremo Tribunal Federal assentou como de acordo com a Constituição a 

terceirização de atividades-fim nas empresas de modo irrestrito, em confronto com a 

posição contrária firmada pela Justiça do Trabalho, Súmula 331 do Tribunal Superior 

do Trabalho, como visto. Razão pela qual o regime jurídico da terceirização no orde-

namento brasileiro passou por total reformulação, haja vista que a Corte Constitucio-

nal fixou como tema de repercussão geral6 que não só a terceirização, mas qualquer 

forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas é válida, qualquer que 

seja o objeto social das empresas pois a responsabilidade subsidiária da empresa que 

terceiriza está mantida. 

Uma vez reorganizado o sistema jurídico trabalhista, é importante distinguir 

seus efeitos no âmbito da Administração Pública, pois a organização plural dessa, em 

direta por meio de órgãos e indireta por meio das diversas pessoas jurídicas que a 

compõem, acarretará formas distintas de aplicabilidade. Para além do debate acerca 

da inserção das estatais na administração indireta, é preciso verificar de início que o 

 

6 Tema 725 "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurí-
dicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabili-
dade subsidiária da empresa contratante." (Brasil, 2019) 
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regime jurídico aplicado no que tange às relações comerciais, para permitir concor-

rência justa com as demais empresas, imporá a mesma solução de possibilidade de 

terceirização ou outra forma de divisão do trabalho de forma geral. Por outro lado, 

participam, ainda, da administração indireta as autarquias e fundações, com natureza 

jurídica de direito público e, portanto, sujeitas às mesmas restrições impostas à admi-

nistração direta  

Nesse sentido, não poderia ser diferente o regime da empresa que presta 

serviços à Administração na qualidade de concessionária de serviço público, o que 

levou novamente a Corte Constitucional a se manifestar, agora na ADC 26, na qual 

reconheceu como válida e de acordo com o entendimento sedimentado sobre o tema 

a norma que autoriza terceirização de atividades inerentes, acessórias ou comple-

mentares das concessionárias de serviço público (art. 25, §1o da Lei nº 8.987/95. Caso 

em que prevaleceu o entendimento segundo o qual a norma, referindo-se expressa-

mente a atividades inerentes, acessórias ou complementares das concessionárias já 

estaria autorizando, desde sua edição original, uma forma mais ampla de terceiriza-

ção, ou seja, ao se referir a atividades inerentes, estavam englobadas as atividades-

fim, que a Justiça do Trabalho insistia em rejeitar como lícita.  

Acerca da distinção da execução indireta frente à terceirização (divisão do 

trabalho) enquanto instituto jurídico, interessante apontar que na execução indireta, 

isto é, quando a Administração se vale de particular contratado para execução de 

serviços ou obras públicas, existe regramento legal com natureza de norma geral, 

para as licitações, enquanto há regramento específico para os casos de concessão 

de serviço público. Trata-se do disposto no artigo 72 da Lei nº 8.666/93, que prevê ao 

contratado em procedimento licitatório a possibilidade de subcontratar parcelas do 

objeto contratado (obra, serviço ou fornecimento). Inexiste, portanto, proibição a priori, 

no entanto o mesmo dispositivo atribui à Administração o poder de estipular o limite 

da referida subcontratação. Em qualquer percentual que seja esta grandeza, jamais a 

contratada pela Administração transfere o ônus contratual à subcontratada. Aliás, o 

artigo 78 do mesmo diploma é expresso em fixar no inciso VI como causa de rescisão 

contratual o descumprimento dos limites fixados pela Administração à subcontratação, 

da mesma forma a subcontratação total ou a associação do contratado com outrem, 

a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como eventual fusão, cisão ou incor-

poração não previstas no processo licitatório. 
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Por outro lado, como já examinado pelo Supremo Tribunal Federal em Ação 

Declaratória de Constitucionalidade, a Lei nº 8.987/95, prevê autorização expressa 

para a divisão contratual por meio de interposição de terceiros, seja para atividades 

inerentes, acessórias ou complementares. Caso em que inexiste previsão para resci-

são contratual pela subcontratação total do avençado em processo licitatório, no en-

tanto o artigo 25, §§ 1º, 2º e 3º são expressos na distinção da relação jurídica entre o 

subcontratado e o contrato perante à Administração, de modo que a subcontratação 

está adstrita ao regime privado e, no que se refere à responsabilidade, em acordo com 

a sistemática da Lei Geral de Licitações, permanece o contratado responsável pelo 

objeto contratual, sendo irrelevante a existência de subcontratação no caso concreto, 

qualquer que seja a sua natureza, ou seja, complementar, acessória ou inerente. 

Assim, inexiste óbice legal ou jurisprudencial à aplicabilidade do artigo 10, § 

7o do Decreto Lei nº 200/677 que já orientava a Administração a se valer da execução 

indireta  de atividades com a finalidade de se controlar a expansão indesejada da 

Administração. É curioso notar como o dispositivo está alinhado aos ditames da Ad-

ministração Gerencial que se pretende instalar no Brasil, vez que imputa aos órgãos, 

autarquias, fundações e empresas estatais a função de planejamento, coordenação, 

supervisão e controle de forma precípua. De modo que não se autoriza por meio dele, 

ou se orienta, a desviar o comando constitucional da criação de carreiras por meio de 

concurso público, vez que havendo funções necessárias ao funcionamento do serviço 

público, mas que não detenham a natureza de tipicidade da sua função, poderão ser 

terceirizadas. Vale ressaltar que a referida norma versava sobre a execução indireta 

das atividades e não sobre a contratação direta de mão de obra e, no mesmo sentido, 

o Decreto nº 2.271/97, detalhou as atividades que, por não serem funções públicas 

propriamente dita, poderiam ser terceirizadas, como, por exemplo, atividades de con-

servação, limpeza, segurança, vigilância, transportes, informática, copeiragem, recep-

 

7 “ (...)para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, coordenação, supervisão e controle e 
com o objetivo de impedir o crescimento desmesurado da máquina administrativa, a Administração 
procurará desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, recorrendo, sempre que possível, 
à execução indireta, mediante contrato, desde que exista, na área, iniciativa privada suficientemente 
desenvolvida e capacitada a desempenhar os encargos da execução” 
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ção, reprografia, telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e insta-

lações. Importante dizer que as reformas Trabalhistas e a nova orientação jurispru-

dencial estão alinhadas com essa mesma sistemática.  

Isto porque a União editou o Decreto nº 9.507/18, revogando o Decreto nº 

2.271/97, para fixar distinção entre o cabimento da terceirização na administração di-

reta, autarquias e fundações públicas e nas empresas estatais e subsidiárias. Caso 

em que o Administrador fez descrição das atividades não passíveis de terceirização 

no artigo 3o do Decreto nº 9.507/2018, restando vedada a terceirização de atividades 

que envolvam a tomada de decisão ou posicionamento institucional nas áreas de pla-

nejamento, coordenação, supervisão e controle (atividades-fim);�que sejam conside-

rados estratégicos para o órgão ou a entidade, cuja terceirização possa colocar em 

risco o controle de processos e de conhecimentos e tecnologias (atividades estratégi-

cas); que estejam relacionados ao poder de polícia, de regulação, de outorga de ser-

viços públicos e de aplicação de sanção (atividade-fim);�que sejam inerentes às ca-

tegorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou da entidade, exceto 

disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo extinto, total ou parcial-

mente, no âmbito do quadro geral de pessoal (atividades meio, porém com superpo-

sição do plano de cargos e salários, configurando terceirização de mão de obra). 

No mesmo ato normativo, a Administração Federal delineou as atividades 

passíveis de terceirização, artigo 3o, §§1o e 2o, que são os serviços auxiliares, instru-

mentais ou acessórios das mencionadas atividades (atividades-meio) poderão ser 

executados de forma indireta. É feita ressalva, contudo, nas ocasiões em que a ativi-

dade descrita como terceirizável eventualmente tiver responsabilidade para a realiza-

ção de atos administrativos ou a tomada de decisão, assim como os mesmos serviços 

quando relativos à fiscalização e relacionados ao exercício do poder de polícia, de 

modo que também não poderão ser terceirizados. 

Ainda decorrem da regulamentação federal algumas especificações para em-

presas estatais e subsidiárias. Todavia, não se pode confundir o caso das estatais 

com as prestadoras de serviços decorrente de contrato de concessão, como visto. 

Aqui, por força do artigo 4o para estatais e subsidiárias, há proibição a priori para 

execução indireta dos serviços que demandem a utilização, pela contratada, de pro-
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fissionais com atribuições inerentes às dos cargos integrantes de seus planos de car-

gos e salário. No entanto, caso a ocupação estiver extinta ou em processo de extin-

ção, ou incidência das hipóteses: caráter temporário do serviço ou volume de serviços, 

atualização de tecnologia ou especialização de serviço e impossibilidade de competir 

no mercado concorrencial em que se insere. Isto porque o óbice absoluto à terceiriza-

ção aqui violaria os princípios administrativos da eficiência, da economicidade e da 

razoabilidade.  

Assim, apesar de o teor das decisões do Supremo Tribunal Federal indicarem 

possibilidade de terceirização ou outra forma de subcontratação ainda que no serviço 

público, é forçoso reiterar que a sistemática de cargos e serviços típicos do funciona-

lismo público faz subsistir a classificação entre atividade-meio e atividade-fim no 

exame da sua possibilidade jurídica. 

3 BENCHMARKING 
O processo de construção de benchmarking, no contexto específico da Admi-

nistração Pública, pode nos dar importantes visões acerca da dificuldade e dos limites 

da terceirização no setor público. Entender como outras instituições elaboraram tal 

processo, em suas realidades, é fundamental para que possamos avançar sobre o 

tema. Mais do que entender os caminhos percorridos por uma outra organização, o 

processo de benchmarking é fundamental para o fortalecimento e crescimento das 

instituições estudadas na presente dissertação. 

Contudo, embora o processo de benchmarking seja fundamental, é necessá-

rio, primeiro, definirmos o conceito, e, posteriormente, quais as consequências do seu 

emprego em uma organização pública, tendo em vista que a ferramenta fora criada 

para ser utilizada em setores da iniciativa privada. Portanto, sua utilização pela Admi-

nistração Pública deve perseguir outros interesses além da eficiência financeira visada 

pelas empresas privadas. 

A ferramenta pode ser definida como a busca “por um padrão ou ponto de 

referência para fazer comparações” (TRIANTAFILLOU, 2007:829, tradução nossa); 

essa pesquisa pode ocorrer em diversos locais, tanto endógenos quanto exógenos à 

instituição estudada. Portanto, “implica uma medição sistemática e ‘comparação’ das 

atividades de indivíduos ou organizações com o objetivo de melhorar sua eficiência 
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e/ou qualidade” (Ibid., 2007:830, tradução nossa). Essa medição tem de ser entendida 

como um processo de aprendizado contínuo e cíclico, e não pontual.  

No mesmo sentido, HAKVOORT e KLAASSEN (1999:12, tradução nossa) de-

finem o benchmarking como “uma técnica na qual dados importantes sobre o processo 

de produção de bens e/ou serviços dentro de uma organização são comparados com 

dados de uma ou várias outras organizações, a fim de melhorar a eficiência e a eficá-

cia dessa organização”. Daqui depreendemos uma das possíveis dificuldades em apli-

car o benchmarking em organizações públicas. O processo, por envolver compara-

ções, tende a colocar as instituições em rankings e, portanto, apontar os “piores” e os 

“melhores” em determinado tema. Esse tipo de medição pode gerar alguns riscos, o 

primeiro deles é a constatação de uma abordagem defensiva de algumas instituições 

quando do início da aplicação da ferramenta. Pois, conforme MAGD e CURRY 

(2003:280, tradução nossa) constataram no Reino Unido, as organizações “temem 

que o benchmarking possa se tornar um concurso de beleza, devido ao fato de que a 

maioria das organizações públicas do Reino Unido se concentram nas tabelas de clas-

sificação como comparadores de eficiência”. 

Esse risco pode decorrer da incapacidade do gestor que emprega a ferra-

menta sem apresentá-la de modo claro, colocando-a somente como ferramenta de 

ranqueamento, e não como instrumento de melhoria dos serviços públicos, cujos re-

sultados poderão ser empregados em uma espécie de caça às bruxas. Para que isso 

não ocorra, o gestor e sua instituição devem utilizar o benchmarking em contextos 

mais amplos, somando-o a outras ferramentas gerenciais, como, por exemplo, a Ges-

tão da Qualidade Total8. Deste modo, é fundamental a construção do benchmarking 

como uma ferramenta de auxílio à consolidação da qualidade e da eficiência do ser-

viço público, algo que, em conjunto com diversos stakeholders, possa ser elaborado 

para aplicação das boas práticas presenciadas em outros setores e/ou outras institui-

ções, e não apenas como meio de punição aos órgãos ineficientes. 

 

8  Ver MARY, R.; LONGO, J. Gestão da Qualidade: Evolução Histórica, Conceitos Básicos e Aplicação 
na Educação. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, [s. l.], v. 397, p. 1–15, 1996. Disponível em: 
<http://desafios2.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/TDs/td_0397.pdf> Acesso em 10 jun. 2020. 
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CAMP (1989) foi um dos primeiros estudiosos a apresentarem a ferramenta 

de forma sistemática. O esquema formado pelo autor pode ser apresentado conforme 

o fluxograma a seguir: 

 

Figura 1 -  Ciclo benchmarking 

 

Fonte: CAMP (1989) 

 

Importante ressaltar, neste momento, que, conforme o fluxograma demonstra, 

o processo de benchmarking, necessariamente, deve ser colocado em prática, vale 

dizer, levar à “ação”. Porém, em virtude do escopo do presente estudo, isso não será 

possível. Iremos nos concentrar somente nas primeiras etapas do que CAMP (1989) 

constrói, ou seja, faremos o planejamento e a pesquisa de possíveis instituições a 

serem estudadas, e a partir disso iremos analisá-las de acordo com suas característi-

cas intrínsecas, para que em futuros trabalhos seja possível integrá-las às realidades 

da Administração Pública Federal.  

Antes de iniciarmos essa construção, é importante apontar que um dos pri-

meiros a utilizar o benchmarking no setor público foi o Reino Unido. A ideia, trazida do 

setor privado, era também aplicável a instituições públicas, que deveriam buscar no-

vas formas de fornecer serviços com uma maior qualidade e maior eficiência, compar-

tilhando as questões da Nova Gestão Pública.  

Por meio de determinações de diversos ministérios, inicia-se a busca pela 

conscientização e utilização da ferramenta na Administração Pública inglesa, princi-

palmente em âmbito local. O programa Modernising Government, criado em 1999,  
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possuía uma visão expansionista do tema, fazendo com que a “formulação de políticas 

governamentais se tornasse mais articulada e estratégica, com ênfase nos usuários 

de serviços públicos e na prestação de serviços públicos eficientes e de alta quali-

dade” (MAGD; CURRY, 2003:266, tradução nossa). 

Tendo em vista que a ferramenta fora criada para ser empregada no setor 

privado, devemos ter em mente suas limitações. Ante isso, há uma preocupação em 

adaptar a ferramenta para o cenário público, partindo da divergência de valores per-

seguidos pela iniciativa privada em relação ao setor público. Enquanto a iniciativa pri-

vada busca, em suma, a racionalidade econômica, o setor público pode e deve preo-

cupar-se com a racionalidade econômica, porém, sempre buscando a “legitimidade 

democrática ou racionalidade política e a racionalidade legal” (HAKVOORT; KLAAS-

SEN, 2007:109, tradução nossa). Ou seja, os princípios constitucionais que regem 

nossa sociedade devem ser levados em consideração nessa construção. Caso isso 

não ocorra, outros desdobramentos poderão surgir, como, por exemplo, a dificuldade 

de acesso a programas públicos e a diminuição de espaços para a inovação no setor, 

pois o mimetismo de ações pode ocorrer de maneira descontrolada.  

Além disso, COMM e MATHAISEL (2000) deixam claro que, para a utilização 

efetiva da ferramenta, na área pública, há a necessidade das instituições se preocu-

parem com a formação de uma boa equipe de gestão, cujo objetivo seja o de dar 

suporte ao tema, com capacidade de fortalecer a comunicação entre os parceiros, a 

fim de resolverem quaisquer problemas identificados no processo de construção do 

benchmarking.  

Após diferenciarmos as realidades divergentes da Administração Pública e da 

iniciativa privada, podemos verificar alguns pontos positivos em comum, que poderão 

ser observados no uso do benchmarking. Dentre eles, podemos citar o  

“estímulo a uma boa atitude de aprendizado; motivação de funcionários; ob-
tenção de orientação externa; obtenção de um ponto de referência; contribui-
ção para estratégias e implementação; ajuste de objetivos; busca e integra-
ção de melhores práticas na própria organização.” (HAKVOORT; KLAAS-
SEN, 2007:115, tradução nossa) 

 

 O processo de construção desses pontos pode variar de acordo com o tipo 

de benchmarking escolhido. Segundo PAPAIOANNOU; RUSH; BESSANT (2006) e 
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KITCHIN; LAURIAULT; MCARDLE (2015), há processos de benchmarking competiti-

vos, colaborativos, de processos, de performance, entre outros. Em resumo, o pro-

cesso competitivo compara a performance da organização com o seu competidor di-

reto, sendo necessária, portanto, uma avaliação de organizações com oferta de pro-

dutos e/ou serviços semelhantes. O processo colaborativo ocorre normalmente entre 

dois competidores que produzem alguns indicadores de mensuração padronizados, 

compartilhando recursos e conhecimento. O benchmarking de processos envolve 

questões acerca das práticas, estruturas utilizadas, modelos empregados entre duas 

organizações que buscam o mesmo produto e/ou serviço. Por fim, o modelo de ben-

chmarking de performance mensura, qualifica e compara as organizações de acordo 

com a realização de processos similares. 

Independentemente do tipo de benchmarking utilizado, o gestor deve atender 

a alguns princípios que fomentam a qualidade de sua aplicação. HALL (2002), pontua 

alguns deles em seu trabalho. O principal trata-se da necessidade de foco na aplica-

ção da técnica, pois, apesar dela poder fornecer inúmeras importantes conclusões de 

diversos processos, ou parte de processos, o pesquisador deve atentar-se especifi-

camente a poucos pontos, já que a obtenção de dados de maneira exaustiva e exten-

siva pode, em primeiro lugar, aumentar o custo da pesquisa e em segundo momento 

gerar um volume de resposta maior do que o necessário, ocasionando um possível 

desvirtuamento da questão central da pesquisa. Além disso, uma pesquisa demasia-

damente extensa pode ter uma longa duração, sendo que os processos estudados 

poderão sofrer alterações nesse período; consequentemente, os dados coletados não 

mais farão sentido ao estudo.  

Na mesma linha de pensamento, PAPAIOANNOU; RUSH; BESSANT 

(2006:93, tradução nossa) afirmam que “o foco do benchmarking deve ser não apenas 

temático, mas também cronológico”. Somado a isso, os autores trazem outro impor-

tante princípio, o da diferenciação, segundo o qual o pesquisador deve ponderar 

acerca da distinção dos processos empregados nas organizações estudadas, pois 

tratar questões como qualidade pode fornecer algumas conclusões. Porém, pouco 

nos diz sobre como tal processo é consolidado, formulado e implementado. Já o prin-

cípio do aprendizado é fundamental para que o pesquisador tenha em mente que o 

objetivo de seu trabalho é construção do conhecimento, “fornecendo contribuições de 

novas ideias para melhorar as práticas nas organizações” (Ibidem, 2006:93, tradução 
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nossa), e não apenas a busca de premiações das melhores práticas empregadas nes-

sas organizações. 

Acreditamos que, com a apresentação de tais princípios, os quais regerão o 

presente trabalho, podemos identificar as organizações a serem estudadas no pro-

cesso de aplicação da prestação indireta de serviços no setor público. Contudo, im-

portante pontuar, novamente, que o emprego do benchmarking, nesta dissertação, 

limitar-se-á a prestação de serviços de forma indireta. Objetiva-se que as conclusões 

das próximas seções ajudem a construir o conhecimento acerca das possibilidades 

de prestação de serviços públicos de forma indireta em órgãos da Administração Pú-

blica brasileira. 

4 O CASO DETRAN/SP  

 

O DETRAN/SP, maior departamento de trânsito da América Latina, vem pas-

sando por uma grande mudança nos últimos anos. Em 2010 os gestores paulistas 

iniciaram tratativas, a fim de empregar maior eficiência e transparência nos serviços 

prestados pelo órgão. A mudança ocorreu de modo incremental, passando de uma 

coordenadoria à uma Autarquia, 

“(...) coordenadoria vinculada à Secretaria da Segurança Pública em um pri-
meiro momento e, em seguida, à Secretaria da Gestão Pública, [para] só de-
pois de aproximadamente dois anos do início da reforma ter alterada sua con-
figuração jurídica, tornando-se autarquia (órgão [sic] da administração indi-
reta, o que lhe confere maior autonomia administrativa e financeira)” (RODRI-
GUES; JAYO, 2016:71)  

O modelo empregado muito se assemelha ao tipo de gestão utilizado no Pou-

patempo, cujos princípios são a garantia de “acesso a serviços governamentais bási-

cos com conveniência, qualidade e transparência” (PRADO; CHASIN, 2011:18, 

tradução nossa). O Poupatempo, quando da sua criação, baseou-se na ideia de cen-

tros integrados de serviços públicos, reunindo diversos serviços, de órgãos de secre-

tarias distintas em um único local. Dentre os principais órgãos que prestam seus ser-

viços nas unidades do Poupatempo, podemos citar, o Posto de Atendimento da Se-

cretaria da Fazenda, unidades do Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt, 

responsável pela emissão das carteiras de Registro Geral (RG), e o próprio DE-
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TRAN/SP, encarregado da emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do-

cumentos de veículos, como Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo 

(CRLV) e Certificado de Registro de Veículo (CRV).  

Tal modelo apresentou-se como exemplo de eficiência, sendo aprovado por 

99% dos usuários (ANNENBERG, 2002:5), servindo de base para a expansão do mo-

delo denominado “Novo Detran.SP”, cujo enfoque pode ser bem analisado no trabalho 

de RODRIGUES e JAYO (2016), que colocam como fator de mudança nesse novo 

paradigma de prestação de serviço do DETRAN/SP o foco no cidadão, na eficiência 

e na transparência, sendo a tradução destes em ações práticas a “mobilização de 

quatro instrumentos: (i) tecnologias de informação e comunicação (TIC), (ii) gestão de 

pessoas, (iii) novas estruturas organizacionais, (iv) controle de resultados” (Ibidem, 

2016:64). 

Tendo em vista que o uso da ferramenta de benchmarking tem como princípio 

a necessidade de foco, ressaltamos que iremos nos atentar especificamente aos itens 

(ii) gestão de pessoas e (iii)9 novas estruturas organizacionais. Os autores trazem 

como principais avanços nestes temas quatro questões: transformação do órgão em 

autarquia, descentralização, terceirização de algumas atividades e alteração do orga-

nograma. Portanto, acreditamos que o DETRAN/SP poderá nos fornecer importantes 

dados acerca do modelo de terceirização empregado, quais os conflitos enfrentados 

nesse novo modelo de contratação e quais os seus possíveis benefícios e dificuldades 

na implementação. Para tanto, foram feitas entrevistas semiestruturadas com repre-

sentantes chave da organização, pessoas que participaram de tal processo, gestores 

dos contratos de terceirização, funcionários de carreira, representantes da gestão, en-

tre outros. 

Dentre os principais pontos abordados pelos entrevistados está a questão da 

falta de funcionários em diversas unidades de atendimento. Segundo o Superinten-

dente de uma das Regiões Administrativas, a falha  

“(...)é essa...os funcionários da retaguarda têm que atender no atendi-
mento...e aí atrasa o serviço...o estagiário que pode ficar ali no exame teó-
rico...pode fazer um atendimento mais básico na triagem...mas a mesa tem 

 

9 Apesar de acreditarmos que o tema Terceirização encaixe-se melhor no item (ii) os autores o fazem 
inserindo no item (iii). 



48 
 

 
 

que ser uma pessoa mais especializada, então no caso tem que ser o tercei-
rizado(...)”. 

No mesmo sentido, pontua o gestor de contrato da maior unidade de atendi-

mento do Detran/SP, informando que  

“(...) hoje o Detran não funcionaria como funciona, com prazo de atendimento 
e horário de atendimento, quantitativo de atendimento a cidadãos sem a em-
presa terceirizada, porque há muito já não há concurso, os funcionários que 
têm não têm capacitação, vamos dizer assim, pra fazer atendimento...são os 
funcionários.... são as pessoas mais velhas... que não teve essa vivência de 
atendimento (...)” 

Portanto, a necessidade de contratação de uma empresa para a realização 

de serviços de atendimento, em algumas unidades da autarquia, torna-se fundamental 

para o alcance dos objetivos de aumento de eficiência almejados no processo de 

construção do novo modelo do órgão. Nas palavras do Superintendente: 

“Hoje eu acho que é fundamental pro Detran, porque não enxergo de outra 
forma, porque o concurso público demora muito pra acontecer, e quando 
acontece tem poucas vagas, então de uma forma emergencial tem que ter os 
terceirizados na linha de frente...e o pessoal de carreira que fique na reta-
guarda” 

 

Corroborando os apontamentos do Superintendente e do gestor de contratos, 

a Diretora Administrativa da autarquia, responsável pela contratação das empresas, 

também pontua que os terceirizados são: 

“(...) uma mão de obra necessária, porque eu deixo meu técnico separado 
pra ele fazer realmente aquilo pra que ele veio para o Detran...porque hoje a 
gente não tem uma quantidade boa de funcionários, eu tenho muito pouco 
funcionário, e não vai ter concursos assim que realmente atenda... porque 
nós somos em muitos municípios, então nunca vou conseguir atender com 
funcionário público, então ele tá ajudando sim a agilizar o atendimento.” 

 

Além da questão da utilização da terceirização como suprimento à demanda 

de funcionário, os entrevistados pontuam outras vantagens, como, por exemplo, uma 

tomada de decisão mais rápida no combate a desvios de conduta, a reposição de 

funcionários em caso de faltas e férias, e maior facilidade de gestão da equipe, já que 

em algumas unidades há funcionários que, por meio de determinações médicas, não 

podem realizar atendimento, conforme o caso relatado pela Diretora Administrativa: 

“(...) quatro funcionárias, agentes públicas, entraram com pedido pelo médico 
que elas não poderiam atender ao público...quatro...nós só temos quatro fun-
cionárias na cidade e as quatro entraram com pedido médico dizendo que 
elas não tinham condição de atender ao público e tampouco fazer exame 
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prático... então o que eu faço em uma unidade em que todos os meus funci-
onários entenderam que eles podem pegar um atestado médico psicológico, 
dizendo que eles não têm mais condição psicológica de atender o cida-
dão?...então se o terceirizado... eu posso dizer troque o seu terceirizado que 
tá com problema e me mande outro imediatamente amanhã... então essa é 
facilitação da terceirização que nos ajuda muito, porque você nunca perde... 
o servidor, não, ele tem muitos riscos de faltas... de abonos... de férias... de 
licença-prêmio” 

 

Quanto a desvios de conduta o Superintendente relata um caso, em uma de 

suas unidades, que teve 

 

“(...) suspeita que eles estavam falsificando os carimbos dos diretores e os 
funcionários terceirizados... assim, está sendo apurado tudo, é uma suspeita, 
mas a gente teve que afastar cinco pessoas.... é uma vantagem porque é 
automático... se fosse uma pessoa de carreira, ela ia passar por um processo 
administrativo... aí ia demorar muito e a gente não ia conseguir repor a pes-
soa imediatamente... é porque só conseguiria repor por meio de um con-
curso... e aí é muito moroso, demorado.” 

 

Porém, conforme apontado pelo Diretor Técnico da Unidade de Trânsito, essa 

troca nem sempre é imediata, ocorrem casos em que a empresa terceirizada, a fim de 

embasar um possível desligamento por justa causa, necessita do órgão um posicio-

namento do que ocorreu, contudo, a fim de evitarem conflitos externos à autarquia 

não há a possiblidade de repasse dos reais motivos, 

“(...) eventualmente é imediato, muitas vezes não... a empresa questiona, 
porque ela tem o custo para despedir o funcionário... então ela quer aquela 
justificativa para poder mandar por justa causa, e muitas vezes, quase sem-
pre, não podemos dar... nós não podemos nos envolver (em) contrato traba-
lhista entre o trabalhador e a empresa...então...muitas vezes...nós estamos 
passando nesse momento uma questão sigilosa... hoje mesmo foram dois 
desligados, só que a solicitação foi feita há um mês atrás” 

 

Dentre as desvantagens sobre o modelo adotado pelo Detran/SP, os entre-

vistados pontuam os desvios de conduta das empresas terceirizadas que deixam de 

arcar com as obrigações trabalhistas para com seus colaboradores, como, por exem-

plo, não arrecadam o FGTS, deixam de repassar Vale Transporte, Vale Refeição, e 

como medida de controle da autarquia há a possibilidade de rescisão unilateral, por 

quebra de contrato, assim como a aplicação de multas. Contudo, quando isso ocorre 

é o cidadão que tem o seu atendimento prejudicado e em muitos casos acaba enfren-

tando longas filas, dilatação de prazo de entrega de serviços, já que, quando isso 
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ocorre o servidor de carreira deixa de realizar suas atribuições para realizar o atendi-

mento, acumulando serviços, e pela alta demanda, há uma diminuição de qualidade, 

tanto do atendimento, quanto da emissão dos documentos. 

Além disso, todos os entrevistados, ressaltam o baixo valor do salário repas-

sado aos colaboradores das empresas terceirizadas, ocasionando uma alta rotativi-

dade entre eles, sendo necessário um olhar mais atento a essas questões. Nesse 

sentido o Superintendente ressalta: 

“(...) que os contratos... quando a gente vai fazer contrato com os terceiriza-
dos... têm que ser bem analisados, porque o problema que nós tivemos aqui 
recentemente, é que...a pessoa ganha a licitação...ela entra lá com o valor 
super baixo.... ela fala que vai conseguir arcar com todos os custos... passa 
tipo seis meses, um ano... ela começa atrasar salário de funcionários... atrasa 
benefício... nós tivemos paralisações esse ano... em algumas unidades por 
causa desses atraso... que aí, assim... a gente teve um trabalho, que, claro, 
mais fácil de resolver, porque a gente...encerra o contrato e faz um contrato 
emergencial com a nova empresa, é mais fácil que um concurso público, mas 
também é um transtorno... então, antes de...ser só uma questão de o menor 
preço tem que avaliar a qualidade do atendimento... da empresa terceirizada” 

 

Porém, a Diretora Administrativa pontua que tais melhorias muitas vezes não 

podem ser realizadas em virtude da atual legislação, dependendo, portanto, de uma 

nova visão dos órgãos de controle, já que  

 

“(...) não existe uma legislação para a terceirização... uma legislação cor-
reta... hoje o Estado ele corre muitos riscos trabalhistas... nas licitações você 
não pode prever lucro mínimo... você é obrigado a aceitar qualquer em-
presa... as empresas estão falindo muito... não pagam FGTS”  

Eu vejo que não é o Detran que tem que fazer... porque a legislação, ela é 
clara... Porém, existem muitas falhas... e você observa que a lei de licitação, 
ela deixa também brechas... então se não arrumar a lei de licitação, se o 
Tribunal de Contas não tiver uma visão diferenciada no que está acontecendo 
nas terceirizações, não adianta eu me mexer aqui... eu tentar fazer diferente, 
porque uma empresa vai me denuncia na corregedoria, me denuncia no Tri-
bunal de Contas, e eu que pago ainda, porque vão alegar que eu tô querendo 
pagar mais, por um serviço que pode ser executado por um valor menor... 
porque eles não vão entender as questões de FGTS, das fiscalizações, do 
direito trabalhista... ele vai entender que num valor global o Detran ganharia 
mais se ele contratasse uma empresa com valor menor, ele não entende o 
dia a dia... então, se não mudar a cabeça do legislador, e tampouco a cabeça 
do Tribunal de Contas, de nada vai adiantar” 
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Portanto, podemos depreender do presente processo de análise do modelo 

de terceirização adotado no Detran/SP importantes lições que serão de grande valia 

a um modelo a ser apresentado ao Ministério da Economia.  

A fim de sintetizar, elaboramos a seguinte tabela: 

 

Tabela 2 – Resumo benchmarking DETRAN/SP 

Vantagens Desvantagens Pontos de Melho-

ria 

• Aumento da quali-

dade no atendi-

mento; 

• Aumento da efici-

ência nas ativida-

des-fim; 

• Aumento na quanti-

dade de atendi-

mentos; 

• Maior facilidade de 

reposição de funci-

onários; 

• Diminuição dos 

prazos de emissão 

de documentos; 

• Contratação de co-

laboradores com 

perfil mais ade-

quado ao atendi-

mento; 

• Maior controle e ra-

pidez no combate à 

desvios de con-

duta. 

• Alta rotatividade 

dos colaboradores 

das empresas ter-

ceirizadas; 

• Falta de treina-

mento dos colabo-

radores; 

• Baixa remuneração 

dos colaboradores; 

• Riscos de inadim-

plência das empre-

sas para com os di-

reitos trabalhistas; 

• Riscos de fecha-

mento das empre-

sas contratadas, 

gerando falta de 

atendimento nas 

unidades da autar-

quia; 

• Risco de paralisa-

ções dos colabora-

dores por não rece-

bimento de direitos 

trabalhistas; 

• Adaptação dos 

contratos às dife-

rentes rotinas das 

unidades; 

• Reformulação da 

Lei de Licitações, 

para melhor ade-

quação ao tema; 

• Mudança de cul-

tura dos órgãos de 

controle; 

• Possível limitação 

de contratos por 

empresas parcei-

ras e quantidade 

de postos de traba-

lho, a fim de dimi-

nuir os riscos de fe-

chamento das con-

tratadas; 

• Inserção de indica-

dores de qualidade 

na prestação do 

serviço; 



52 
 

 
 

• Insegurança jurí-

dica. 

• Maior participação 

das Unidades de 

Atendimento e Su-

perintendências no 

processo de cons-

trução dos Termos 

de Referência. 

   

5 EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS 

O presente capítulo, e seus subcapítulos, tem como objetivo apresentar uma 

análise de casos internacionais, cujo escopo seja a prestação de serviços públicos 

por meio de uma variedade de ferramentas que, em algum grau, trabalharam o tema 

da terceirização e/ou prestação indireta de serviços públicos. O esforço depreendido 

aqui é aproximar o leitor das ferramentas utilizadas em outras regiões do globo. Os 

países escolhidos são: Reino Unido, Itália e México. 

Antes de adentrarmos as características intrínsecas de cada país, e, conse-

quentemente, as possibilidades de adaptação ao modelo administrativo brasileiro, vis-

lumbra-se a necessidade de situarmos o leitor acerca da realidade na qual tais países 

se encontravam quando do surgimento do tema terceirização. 

Em todos os casos estudados constatamos que há dois grandes temas envol-

vidos e relacionados entre si: a crise financeira/fiscal e a busca pelo aumento da qua-

lidade na prestação de serviços públicos. Os países europeus já vinham enfrentando 

políticas de austeridades impostas, em grande parte, pelo nascimento do bloco eco-

nômico da União Europeia (UE), sendo que uma delas obrigava os Estados membros 

a perseguirem um conjunto de medidas capaz de assegurar políticas de finanças pú-

blicas sólidas e uma política fiscal coordenada (MORI, 2019). A crise econômica de 

2008-2009 aprofundou o cenário de austeridade em grande parte dos países do he-

misfério norte, obrigando-os a “diminuírem drasticamente os gastos do setor público” 

(CORDELLA e WILLCOCKS, 2010:1, tradução nossa), renovando o ímpeto pela ter-

ceirização por meio de “cortes orçamentários e redução do emprego público, impostos 

de maneira top-down pelo governo central, forçando as administrações públicas a 
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buscarem economias de curto prazo” (MORI, 2019:161, tradução nossa apud 

Grimshaw 2013; Leisink e Bach 2014).  

A corrente denominada Nova Gestão Pública (NGP) - cujos principais focos 

são, por um lado, a redistribuição de tarefas do Estado entre parceiros, com mecanis-

mos pró-mercado, como no caso da terceirização, somadas à busca de uma maior 

autonomia institucional dos serviços públicos, e por outro lado uma reorganização das 

estruturas administrativas (descentralização, inserção de modelos de gestão basea-

dos na eficiência, autonomia de gestores e maior accountability), bem como uma pre-

ocupação na separação entre política e administração (KUHLMANN, 2010) - apresen-

tou-se como uma das possíveis saídas para a crise fiscal, já que havia uma expecta-

tiva de que ao repassar os serviços públicos ao setor privado teríamos uma “economia 

de escala, aumento do esforço e/ou produtividade com uma absorção da força de 

trabalho e aumento da flexibilidade organizacional e numérica, concentrando recursos 

financeiros e humanos em atividades chave” (MORI, 2019:2, tradução nossa). 

Contudo, cabe ressaltar que o simples emprego de mecanismos advindos da 

NGP, em especial a terceirização, não é sinônimo de economia de recursos. Con-

forme JENSEN e STONECASH (2005:768, tradução nossa) “o sucesso para cada 

exercício de terceirização depende de características específicas e de ambientes de 

serviços particulares”, ou seja, não há uma fórmula de sucesso. O emprego da tercei-

rização deve ser efetuado com a máxima cautela, levando-se em consideração as 

diversas variáveis de cada serviço público, com o objetivo de diminuir os riscos de 

uma implementação ineficaz e/ou mais custosa ao Estado. 

Portanto, com o intuito de aprofundarmos o debate democrático acerca de 

possíveis novos meios de prestação de serviços públicos no Brasil, faz-se necessária 

a apresentação de alguns casos implementados mundo afora, para que assim possa-

mos indicar fatores de sucesso e apontarmos, também, possíveis condutas que pos-

sam ter levado um resultado abaixo do esperado. Os casos que serão apresentados 

a seguir partem de uma busca capaz de abarcar três distintas características. A pri-

meira refere-se a um país do ramo do direito anglo-saxão, a segunda do ramo do 

direito romano-germânico, e por último um país cujas características econômico-soci-

ais sejam mais próximas às nossas. Para isso, escolhemos como representantes de 

cada uma dessas divisões, respectivamente, o Reino Unido, a Itália e o México.  
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Primeiramente, iremos nos debruçar sobre as relações e os modelos de con-

tratação de mão de obra e prestação de serviços implementados no serviço público 

destes países, na tentativa de traçarmos pontos em comum com o nosso ordena-

mento jurídico, e apresentar possíveis modelos. Em um segundo momento apresen-

taremos estudos de caso, para finalmente discutirmos o que depreendemos do con-

junto de medidas adotadas, a fim de que possamos traçar um panorama geral. Cabe 

ressaltar que os casos não irão abarcar todas as correntes presentes nos estudos da 

terceirização, primeiro pelo diminuto espaço destinado a este capítulo e segundo pelo 

fato de que não é objeto principal desta dissertação se colocar como uma cartilha a 

ser seguida, cujo resultado traga tanto ganho de eficiência na prestação de serviço 

públicos quanto diminuição de seus custos.  

 

5.1 Itália 

Dentre os países analisados, o que mais se sobressai na tentativa de refor-

mular as relações contratuais entre a função pública e Administração Pública é a Itália. 

Segundo GOMES (2013), o Estado italiano “revolucionou” sua maneira de contratar 

mão de obra nas últimas décadas, partindo de um arcabouço jurídico muito próximo 

ao nosso, no qual o único meio de seleção era o concurso público, em uma visão 

fortemente marcada pelo princípio da legalidade e impessoalidade, com característi-

cas de forte regulamentação10, além de contar com um rígido sistema de progressão, 

no qual “a relação de emprego (público) não é uma simples prestação de trabalho, 

[...]senão uma relação ética em virtude da qual o funcionário é admitido pela Adminis-

tração” (GOMES apud RUSCIANO, 2013:169), para um sistema de contratação direta 

cujo regimento se dá no Direito Privado.  

Dentre as dificuldades colocadas ao antigo modelo de contratação há menção 

à impossibilidade de “eliminação dos ineficientes, nem a valorização dos particular-

mente capazes” (ibidem, 2013:169). Na busca de uma relação mais equilibrada, um 

 

10 Conforme GOMES (2013:169), algumas dessas características eram “o concurso como meio de se-
leção dos sujeitos; o ato administrativo de nomeação como título jurídico que dá origem à relação pú-
blica de trabalho; o rígido sistema de progressão na carreira; a densa regulamentação dos fatos modi-
ficativos da relação; a centralidade do exercício autoritário dos poderes disciplinares; a extinção da 
relação conforme eventos formalmente previstos, circunstanciados e motivados; e a fixação normativa 
da retribuição; a ampla discricionariedade administrativa na atribuição da titularidade dos cargos” 
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dos primeiros avanços ocorreu na década de 40, com a possibilidade de “aplicação 

das regras laborais comuns aos trabalhadores dos entes públicos econômicos” (GO-

MES, 2013:170), dentre tais regras a resolução de possíveis conflitos deveria ser di-

rimido pelo juiz ordinário, baseado na regulamentação do Direito Privado, mais espe-

cificamente o Direito do Trabalho, e não mais pelo Direito Administrativo, dando uma 

maior margem ao judiciário na resolução de impasses. CORPACI (1995) defende essa 

nova visão, tendo em vista que os entes públicos econômicos possuem uma forma de 

gestão administrativa e organizacional muito próxima às desempenhadas pelas em-

presas privadas, e que, portanto, deveriam cumprir com os mesmos deveres.  

Com o advento da Constituição da República Italiana de 1948, podemos veri-

ficar, uma forte aproximação à nossa Carta Magna de 88, corroborando para a utiliza-

ção da Itália como parâmetro acerca do assunto da terceirização, na qual o: 

“(...) artigo 97 assegura o bom funcionamento e a imparcialidade da adminis-
tração (1); a fixação das competências e responsabilidades dos funcionários 
em ato normativo (2) e a exigência de concurso para o acesso aos cargos 
públicos (3). O artigo 98 fixa que os funcionários públicos estão a serviço 
exclusivo da Nação (1). O artigo 51 assegura a igualdade no acesso dos ita-
lianos (ou equiparados a) aos órgãos públicos. Finalmente, o artigo 28 ga-
rante a responsabilidade dos funcionários e empregados do Estado e os arti-
gos 35 a 48 asseguram os direitos dos trabalhadores, indistintamente, dentre 
os quais a liberdade sindical e a autonomia coletiva (art. 39). (GOMES, 
2013:171) 

 

Na década de 50, com a promulgação do Estatuto de 1957, uma espécie de 

“bíblia” dos empregados públicos tradicionais italianos, há um reconhecimento da “fi-

gura clássica do funcionário público que personifica a soberania do Estado e se une 

a ela por uma relação de sujeição, gozando de um status privilegiado” (BARGUEÑO, 

1995:29, tradução nossa). Contudo, esse status privilegiado sofreu fortes pressões 

nas décadas seguintes, em virtude principalmente da crise financeira advinda com o 

aumento das demandas sociais, aliado ao ganho acima da média nos salários do fun-

cionalismo público, caracterizando a crise do Estado de Bem-Estar Social. Em res-

posta à crise posta, o então Ministro da Função Pública, Sr. Massimo Severo Giannini, 

enviou ao parlamento um relatório introduzindo a questão da contratação, entendida 

aqui como a possibilidade de o Estado, por meio de uma “contratação”, individual ou 

coletiva, realizar serviços públicos.  
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A visão desse jurista era a de que as relações de serviço são as mesmas, 

independentemente de ocorrerem na função pública ou no emprego privado, exceto 

para  

“alguns dos funcionários públicos [que] acrescentam à relação de serviço 
uma relação funcional, quando se convertem em titulares de um organismo 
do Estado e, em tal condição, realizam atos de autoridade, de poder público: 
são as pessoas através das quais se expressam as autoridades públicas” 
(GOMES, 2013:173) 

O relatório enviado iniciou os trabalhos que culminaram com a promulgação 

da Lei Marco nº 93, que possibilitou uma espécie híbrida entre o status de empregado 

público e a contratação de funcionários sob regime do direito privado, inserindo nesse 

contexto a figura dos sindicatos como meio de controle social para que não houvesse 

exacerbado controle unilateral das atividades por parte do Estado. 

A contratação foi apresentada como uma saída para a privatização 

“(...) sob o argumento de que a exclusiva jurisdição administrativa para a re-
lação de trabalho com a Administração Pública, agregada ao controle do Tri-
bunal de Contas, acabou por culminar na declaração (e no reforço) de natu-
reza jurídico-pública de qualquer relação de trabalho na Administração Pú-
blica” (GOMES, 2013:173). 

 

Portanto, para o jurista, deveríamos ser capazes de diferenciar duas grandes 

categorias de funcionários públicos, aqueles que exercem funções que nasceram por 

meio das relações de Direito Privado, e os funcionários que exercem atos de autori-

dade, transfigurando-se em representantes do poder público. Portanto as categorias 

funcionais que poderiam ser contratadas não envolveriam atividades típicas de Es-

tado, como, por exemplo, 

 “(...) os magistrados (juízes e membros do Ministério Público), os advogados 
e procuradores do Estado, os fiscais, o pessoal militar e das forças armadas, 
os membros de carreira diplomática e de carreira prefeitural (professores uni-
versitários e investigadores, bombeiros não voluntários, carreira penitenciá-
ria.) (GOMES, 2013:177). 

 

Cabe ressaltar que outras atividades podem gerar uma árdua discussão 

acerca da possibilidade ou não de contratação, algo que também teremos que enfren-

tar como sociedade, mas que nesse momento não cabe aprofundamento. Importante 

elucidar que, apesar dessa dificuldade em selecionar tais atividades, a doutrina juris-
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prudencial italiana foi sendo atualizada, no sentido de afirmar que o “princípio da le-

galidade (em especial, da reserva de lei em matéria de organização dos entes públi-

cos) não inviabilizava a presença de um espaço para a contratação da Função Pú-

blica” (GOMES, 2013:171). Porém, cabe ressaltar que o fato de não se inviabilizar a 

contratação está consolidado na ideia de que há a possibilidade de garantirmos um 

bom serviço por meio de contratação de mão de obra de maneira imparcial também 

no regime de direito privado, desde que haja a preocupação em criarmos regras, con-

troles e meios de responsabilização dos órgãos contratantes, algo que não é exclusivo 

do direito público. Por outro lado, segundo GOMES (2013:180), “também o empre-

gado público passa a ter uma maior garantia no confronto com a Administração Pú-

blica empregadora, uma vez que os efeitos do exercício do poder privado disciplinar 

podem ser mais intensamente controláveis pelo juiz ordinário”, ou seja, extingue-se a 

necessidade de intervenção legislativa nas questões do funcionalismo estatal. 

Gianini, “recusava a ideia da AP como “Rei Midas” que “publiciza” inexoravel-

mente tudo que toca, para além de considerar politicamente adequada a sustentação 

do papel participativo das entidades sindicais” (GOMES, 2013:174). Nesse contexto 

o termo “Emprego Público privatizado” ou “privatização do Emprego Público” surgiu, 

 

“[d]oravante, o vínculo jurídico do trabalhador público-Estado, salvo algumas 
categorias não abarcadas, tornou a ser regulado pelos contratos de trabalho 
(individuais e coletivos) e pela legislação laboral e civil (mudança nas fontes 
legais), enquanto a jurisdição competente para a apreciação das controvér-
sias decorrentes dessas relações laborais transfere-se para a ordinária (so-
cial), com exceção das matérias estritamente administrativas (como o proce-
dimento concursal; os requisitos para acesso, por exemplo)” (Ibidem, 
2013:176).  

 

Depreendemos, portanto, que no caso italiano, a contratação surge como pos-

sível saída ao concurso público, já que, segundo GOMES (2013:178),  

“a organização dos serviços (ou a organização administrativa), cujo funda-
mento relaciona-se com o poder de auto-organização administrativo, foi dife-
renciada da “gestão de pessoal” (ou da “relação de serviço”); aquela man-
teve-se sob o império do Direito Administrativo e da reserva legal ou da auto-
administração; essa foi transferida para o âmbito da autonomia privada (indi-
vidual e coletiva). Por isso, neste aspecto, fala-se na “dupla capacidade” da 
Administração Pública: capacidade jurídico-pública (vinculada à sua compe-
tência organizatória ou de macro-organização) e capacidade jurídico-privada 
(de gestão das relações de trabalho e na celebração de convenções coletivas 
de trabalho; ou de micro-organização). De todo modo, a separação entre uma 
e outra coisa, na prática, nem sempre é fácil de ser traçada”. 
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A sua utilização iniciou-se na década de 80 com a promulgação da Lei Marco 

nº 93. Contudo, devemos ter em mente que apesar de haver uma aproximação entre 

as relações de trabalho do setor público para com as relações de trabalho do setor 

privado, não podemos buscar uma absoluta conexão entre elas, pois, o interesse pú-

blico jamais deverá ser guiado pelos mesmos princípios do livre mercado.  

Nesse sentido, a cautela também reside no fato de que haveria “o pressuposto 

da existência de sindicatos altamente sensíveis e responsáveis e de um órgão do 

Estado “fortificado” (para cumprir o objetivo da contenção da despesa pública diante 

da negociação coletiva)” (GOMES, 2013:175). Todavia, esse pressuposto não foi 

cumprido, trazendo à tona uma elevação dos gastos públicos, corroborando com a 

crise do Estado de Bem Estar Social. Nas palavras do Sr Giannini isso ocorria, pois a 

lei não havia sido cumprida, pois a “distinção entre lei e contrato não era respeitada” 

(GOMES apud RUSCIANO, 2013:175). Essa ausência de uma distinção clara causou 

uma nova crise, que culminaria com novas reformas administrativas. 

5.1.1 As reformas administrativas italianas  

A Itália, desde a década de 90, vem implementando uma série de reformas 

administrativas, a fim de sanar a crescente dificuldade financeira do Estado. A deno-

minada 1ª Reforma, editada pela Lei nº 421/1992, e Decreto-Lei nº 29/1993, nas quais 

vulgarizou-se o termo “Emprego Público privatizado”, possibilitou o “princípio da igual-

dade entre as partes; pressuposto absolutamente estranho à categoria do “Emprego 

Público” enquanto integrante do âmbito do “Direito Administrativo Especial”, marcado 

pela autoridade da AP”. (GOMES, 2013:176).  

Dentre algumas das possíveis carreiras que poderiam englobar o “Emprego 

Público Privatizado” estavam algumas da área da saúde, as quais foram descentrali-

zados às autoridades regionais anteriormente através do Decreto nº 616/1977, cujo 

resultado prático foi a criação do Sistema Nacional de Saúde, em 1978, fazendo surgir 

as Unidades Locais de Saúde (Unità Sanitarie Locali), alterado posteriormente para 

Autoridades Locais de Saúde (Aziende Sanitarie Locali), ALS daqui em diante. As ALS 

“se constituíam de centros de decisão com um forte poder regulamentador, inserindo 

políticas pró-mercado, formado por hospitais e centros de saúde, geralmente cobrindo 
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toda a extensão territorial da província” (MORI, 2019:35, apud MAINO, 2001, tradução 

nossa).  

No campo das relações trabalhistas as ondas reformistas italianas levaram, 

em 1997, à criação da ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale dele Pubbli-

che Amministrazioni), cujo propósito era  

 

“(...)centralizar negociações através da substituição das múltiplas e fragmen-
tadas instituições anteriormente envolvidas, e isolar o processo de barganha 
das interferências políticas e parlamentares, ensejando uma maior transpa-
rência e um maior nível de autonomia” (MORI, 2019:35, apud BORDOGNA, 
2016, tradução nossa). 

 

A ARAN possui personalidade jurídica de direito público gozando de autono-

mia organizacional, gerencial e contábil, sendo dirigida por um órgão colegiado for-

mado por um Comitê Diretivo, composto por quatro membros, sendo dois indicados 

pelo governo italiano, um pela Conferência dos Presidentes das Regiões (Conferenza 

dei Presidenti delle Regioni) e o último pela a Associação Nacional das Comunas Ita-

lianas (Associazione Nazionale Comuni Italiani); e é presidida pelo representante es-

colhido pelo Presidente da República dentre lista tríplice proposta pelo Ministro da 

Administração Pública e Inovação, seguindo o parecer da Conferência do Estado Uni-

ficado, Regiões e Cidade (Conferenza unificata Stato Regioni e Stato Città). 

Na ARAN eram costurados acordos salariais, carga horária, horas extras, 

além de discutirem quais carreiras poderiam ser contratadas, todas essas discussões 

se aproximam do que denominamos acordos coletivos. Todavia, assuntos mais im-

portantes, tais como, “organização dos serviços, determinação das plantas orgânicas, 

seleção e concurso de promoção, liberdade de cátedra, regime de incompatibilidades” 

continuavam a “depender da densificação da lei, de regulamentos e de atos adminis-

trativos, tendo como norte a prossecução do interesse público” (GOMES, 2013:178). 

A Lei Basanini, promulgada em 1997, alterou a distribuição das responsabili-

dades no campo da infraestrutura. “A nova regulamentação garantiu às autoridades 
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descentralizadas, em particular os municípios11, um maior nível de autonomia de ges-

tão e operação, tanto na provisão quanto na definição das estruturas organizacionais” 

(MORI, 2019:34, tradução nossa). Assim como na CF88, a Lei Basanini apoiou-se na 

busca de uma maior aproximação entre autoridades e cidadãos usuários, fortalecendo 

a autonomia de gestão dos governos locais, incrementando o processo de accounta-

bility. Porém, assim como no Brasil, tal transferência deixou de levar em consideração 

a capacidade técnica dos entes locais, bem como as questões financeiras que envol-

veram toda essa mudança de paradigma. 

No âmbito local também havia uma representação eleita dos sindicatos, que 

lidava com as situações do dia a dia junto aos órgãos púbicos. Este relacionamento 

local foi sendo fortalecido, ao ponto de se sobressair à figura da ARAN, muito prova-

velmente pelo aumento da capacidade orçamentária dos entes locais, e também pelo 

aumento do escopo dos temas abordados, pois com a promulgação da Lei Basanini, 

os entes locais passaram a desempenhar funções que até então eram exercidas pelo 

governo central. 

Em 2008-2009 implementou-se a Reforma Brunetta (Lei nº 15/2009 e Decreto 

nº 150/2009), a qual foi responsável pelo retorno da centralização das decisões en-

volvendo questões do funcionalismo público. Uma das principais medidas da reforma 

foi o desafio colocado aos sindicatos, os quais tiveram sua importância fragmentada, 

devido ao fato de que passaram a ter uma menor importância na construção de nego-

ciações coletivas, gerando uma certa crise de representação junto ao Estado12.  

Uma das últimas reformas13 administrativas implementadas pelo Estado itali-

ano foi a Reforma Madia entre 2014 e 2018, cujas principais características são  

“(...) a criação da mobilidade, voluntária e compulsória, dos servidores entre 
as administrações públicas, estabilização de empregados com contratos por 

 

11 A autora utiliza a expressão em inglês “municipalities”, a qual em tradução livre corresponde à muni-
cípios, contudo ressaltamos ao leitor que a figura de comunas é a mais apropriada em nossa visão. 
12 Tendo em vista que o presente estudo não abordará a fundo a Reforma Brunetta, bem como toda as 
suas consequências sociais, caso o leitor se interesse há contribuições como a de BORDOGNA (2013, 
“Moral hazard, transaction costs and the reform of public service employment relations”) e RUFFINI e 
MASTROGIUSEPPE (2010, “La riforma del lavoro pubblico tra continuità e innovazione”) 
13 Apesar de não ser uma reforma administrativa, a Reforma da Previdência Italiana, aprovada em 
2012, também foi uma resposta à necessidade de implementação de políticas de austeridade que es-
tavam fortalecidas no pós-crise 2008-2009, as quais buscavam um maior equilíbrio das contas públicas. 
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tempo determinado e simplificação dos procedimentos de avaliação de de-
sempenho dos trabalhadores (Decreto nº 74/2017) como forma de melhorar 
a qualidade dos serviços” (MORI, 2019:41, tradução nossa). 

 

Ante isso, verificamos que o processo de adaptação do Estado mediante no-

vas estruturas de contratação de mão de obra ou até mesmo mediante à busca de um 

aumento de eficiência dos serviços prestados é algo que devemos sempre buscar, 

sendo necessárias algumas adaptações legislativas a fim de dar maior segurança ju-

rídica aos gestores públicos, algo que o Estado brasileiro deve se preparar para rea-

lizar, englobando um amplo diálogo com os setores da sociedade civil e os demais 

poderes, bem como fomentar a participação dos estados e municípios, já que são 

estes os grandes responsáveis pela implementação de políticas públicas. 

5.1.2 A experiência da terceirização das autoridades locais de saúde 

O estudo de caso a seguir ocorreu em uma das comunas da região da Emilia-

Romanha, situada na zona norte, com uma população de aproximadamente 4 milhões 

de habitantes. A região vem sendo governada, de maneira ininterrupta, por partidos 

de esquerda com uma forte orientação para a provisão direta de serviços públicos. 

Porém, com o agravamento da crise fiscal e os avanços de políticas de austeridade, 

houve a necessidade de buscar novos meios de fornecimento dos serviços públicos, 

o que acabou iniciando debates pela implementação de novas medidas, como, por 

exemplo, a terceirização. 

Assim como nos casos brasileiros, as administrações públicas italianas inici-

aram o processo de terceirização com atividades de limpeza, coleta de lixo, transporte 

público e outros. Essa primeira onda de terceirizações se iniciou na década de 90, 

envolvendo também as primeiras terceirizações das Autoridades Locais de Saúde 

(ALS). Contudo, as atividades terceirizadas, nessa primeira leva, foram as atividades-

meio, como no caso dos serviços alimentares, que incluíam a elaboração das refei-

ções hospitalares, das escolas e das refeições domiciliares de pessoas com necessi-

dades especiais (PNE). 

Somente na segunda onda de terceirizações iniciou-se o processo de tercei-

rização de atividades-fim das ALS, como prestação de serviços domiciliares de saúde 

para os idosos, auxílio residencial para as PNE e centros de reabilitação. As contra-

tações contavam com fornecedores privados com e sem fins lucrativos, cooperativas 
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sociais e organizações públicas. Somente em 2009 houve a preocupação em regula-

mentar tais contratos, criando uma maior uniformidade nas relações jurídicas por meio 

do Sistema de Credenciamento (Sistema di accreditamento), sistema este criado com 

base em critérios específicos e transparentes que deram um importante passo para 

uma maior profissionalização na prestação de serviços na área da saúde, obrigando 

aos interessados cumprirem uma série de padrões de qualidade mínima, que seriam 

custeados pelo Estado,  

“*(...) em 2015 após uma fase de transição, o procedimento de credencia-
mento passou a obrigar as comunas a listar todos os fornecedores formal-
mente autorizados a prover serviços sociais, satisfazendo critérios estabele-
cidos a nível regional, principalmente empresas cooperativas no setor italiano 
de serviços sociais.” (MORI, 2019:60). 

 

O Sistema de Credenciamento foi algo inovador, pelo fato de que colocava os 

prestadores de serviço privado em termos de igualdade com os do Setor Público, já 

que em todas as aberturas de contrato o Setor Privado e Público poderiam se colocar 

à disposição, competindo em um maior nível de igualdade entre eles, cabendo ao 

gestor público contratante, através de uma análise técnica, optar por realizar o con-

trato com representantes do Setor Privado, representantes de Cooperativas Sociais, 

ou até mesmo com organizações públicas.  

Um outro setor que se utilizou do Sistema de Credenciamento foi a de Educa-

ção Infantil. A métrica adotada pelas comunas foi estabelecer  

“(...) requisitos comuns de funcionamento e padrões de serviço para creches 
públicas e privadas como uma ferramenta de controle para garantir os mes-
mos padrões de alta qualidade em todos os jardins de infância, independen-
temente da natureza do fornecedor e se eles prestam o serviço ao município 
por meio de contratos de terceirização ou credenciamento ou se gerenciam 
seus próprios negócios de maneira privada.” (MORI, 2019:61) 

 

Essa saída pode ser bem vista, principalmente pelo fato de que, com a possi-

bilidade de contratação de vagas em creches privadas, o gestor público pode se pro-

teger de demandas flutuantes - algo semelhante já acontece em municípios brasilei-

ros, no qual o poder público acaba contratando essas vagas mediante Termo de Co-

laboração, contudo, nessa sistemática brasileira não há a presença de Entidades Pri-

vadas, apenas Organizações Sociais, e a escolha não baseia-se em um Sistema de 

Credenciamento, e sim através de editais, algo que se torna mais pontual. 
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A terceira onda de privatizações permitiu às comunas a terceirização de ser-

viços às organizações hibridas, que conforme a legislação italiana, são as fundações, 

sociedades anônimas e as empresas especiais: 

“(...) organizações, parcialmente ou inteiramente, controladas e de proprie-
dade dos municípios, porém possuem uma distinção legal de status e são 
dotadas de uma maior autonomia gerencial. Nos casos das fundações e das 
sociedades anônimas, também são reguladas pelo direito privado além do 
direito público. Como todas essas entidades estão parcialmente isentas de 
restrições legais, a transferência dos serviços gerenciados diretamente para 
essas entidades permitiu que os municípios resolvessem a falta de pessoal” 
(MORI, 2019:61, tradução nossa).  

 

Todavia, importante ressaltar que o processo de terceirização das atividades 

das ALS foi menos abrupto do que os serviços de outros órgãos, principalmente pelo 

fato de que a política de austeridade chegou mais tardiamente nesta área. Tal fato 

permitiu a realização de diversos estudos anteriores à decisão de terceirizar ou não 

um setor, estudos estes que abarcavam desde a real viabilidade de cada projeto, tanto 

em relação às despesas, análise de custo-benefício, consequências aos funcionários, 

até o levantamento de soluções alternativas.  

As experiências das ALS envolveram desde a terceirização dos serviços de 

cozinha, a qual permitiu abertura de um novo espaço físico que possibilitou a instala-

ção de um novo laboratório, até a terceirização da lanchonete a uma empresa privada, 

que ficou responsável por reformar a área em troca dos lucros de suas atividades. 

A experiência das ALS na implementação da terceirização não prosperou em 

outras atividades-fim devido, principalmente, à oposição dos sindicatos. Essas orga-

nizações da sociedade civil, apesar de terem espaços garantidos nas tomadas de 

decisão, e de serem consultadas sempre que houvesse a possibilidade de um novo 

projeto de terceirização, não concordavam com a terceirização de todas as atividades-

fim, promovendo, até mesmo, greves, a fim de alertar uma possível queda na quali-

dade do serviço prestado à sociedade. Porém, conforme MORI (2019), essa estraté-

gia de luta pelo serviço público de qualidade muitas vezes foi colocada em segundo 

plano, já que os sindicatos acabavam dando maior importância aos servidores públi-

cos e suas carreiras do que à busca pela eficiência propriamente dita, caracterizando 

o que a autora traz como uma miopia do movimento sindical.  
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Ante isso, ressaltamos que as ferramentas de terceirização utilizadas neste 

caso italiano são preponderantemente as de serviços. Os representantes das comu-

nas optaram por repassar a iniciativa privada algumas tarefas, anteriormente realiza-

das pelo poder público, cujo foco da medida era a diminuição de custos com a expec-

tativa de aumento de eficiência. Apesar do esforço empreendido, algumas questões 

são sempre levantadas, principalmente acerca da real efetividade das ações tomadas, 

contudo, informamos que o subcapítulo traz ao leitor a ideia de que a terceirização de 

serviços ocorre de maneira semelhante nas comunas italianas ao que desempenha-

mos em nossos municípios. 

Todavia, o que nos chama a atenção nesse caso é que apesar do Estado 

italiano permitir a figura do “Empregado Público Privatizado”, ou seja, contratação de 

mão de obra sob o prisma do Direito do Trabalho, e não mais pelo Direito Administra-

tivo, o mesmo ainda se socorre ao emprego da terceirização na prestação de serviços 

públicos.  

 

5.2 Reino Unido 

MACEDO e ALVES (1997) produziram importante estudo acerca do modelo 

administrativo utilizado pelo Reino Unido em que pontuam algumas de suas caracte-

rísticas em relação ao funcionalismo público. Desde o século XIX o governo britânico 

vinha sendo reconhecido pelo seu modelo, denominado modelo Whitehall de 1854, 

cujos princípios são: divisão do trabalho intelectual e trabalho mecânico; concurso 

público; promoções meritocráticas e unificação de departamentos, dentro dos quais 

há a possibilidade de transferências, dentre esses princípios alguns baseiam-se no 

modelo weberiano (concurso público e meritocracia) e outros já se vinculam ao mo-

delo gerencial. Esse modelo - Whitehall - passou por diversas mudanças ao longo do 

tempo e sua maior alteração iniciou-se no governo de Margareth Thatcher, o qual 

empregava mecanismos advindos do neoliberalismo, que inseriam, na prestação de 

serviços públicos, identidades pró-mercado, como, por exemplo, a desestatização de 

setores, terceirização de mão de obra, privatizações, entre outros. 
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Para BUTLER (1993) o emprego de mecanismos pró-mercado, no governo 

conservador de Thatcher, influenciou o serviço público em quatro perspectivas: vincu-

lação (pública/privada), administração, competitividade e abertura. Em síntese a ques-

tão da vinculação retirou da Administração Direta quase um milhão de empregados 

que passaram à iniciativa privada, tornando-os empregados privados das empresas 

privatizadas; a perspectiva administrativa é a grande alteração no modelo de contra-

tação no qual a seleção de funcionários públicos passa de uma estrutura “horizontal, 

com departamentos monolíticos dividindo as mesmas condições de trabalho, paga-

mento e graus de hierarquia, ...[para] uma base mais vertical, com o núcleo central 

encarregado pela elaboração das políticas públicas, e agências executivas pela sua 

implementação.” (MACEDO; ALVES, 1997:74). Nessas Agências Executivas há o em-

prego de relações contratuais, que englobam metas e responsabilização pelo alcance 

delas, ou seja, o Estado passa a contratar mão de obra de forma mais rápida junto ao 

mercado de trabalho, sem que haja a necessidade de concursos públicos na contra-

tação dos líderes destas agências que estavam diretamente vinculados a um ministé-

rio, em uma espécie de cargo de confiança com a adição da figura contratual, o que 

altera o que vemos no Brasil; a perspectiva da competitividade buscou aumentar a 

concorrência entre os servidores públicos e, entre estes e os funcionários da iniciativa 

privada, baseando-se principalmente na questão dos contratos com cláusulas de pro-

dutividade; por fim a abertura, responsável por também aumentar a competitividade, 

inaugurou-se a possibilidade de “entradas laterais”, ou seja, houve a possibilidade de 

colaboradores com maior experiência adentrarem ao serviço público ocupando cargos 

de gestão, sem que houvesse a necessidade de ingressarem nas carreiras base para 

depois irem assumindo maiores atribuições por meio das promoções. Essa nova sa-

ída, apesar de não tratar-se de terceirização, poderia apresentar uma importante nova 

ferramenta na prestação de serviços públicos, a qual poderia ser utilizada tanto por 

servidores, que desejassem “pular” alguns degraus em sua carreira profissional, bem 

como para funcionários da iniciativa privada, esse novo tipo de entrada no serviço 

público envolve requisitos menos restritivos, como, por exemplo, a não necessidade 

em aprovação em Concurso Público, bem como ampla divulgação das vagas (atual-

mente há divulgações de vagas em sites específicos, como, por exemplo, 

www.gov.uk/find-a-job). Há de se ressaltar a figura das comissões especializadas, 

responsáveis pela aplicação desses chamamentos, já que suas métricas de atuação, 
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obrigatoriamente, devem atender a todos os princípios públicos, a fim de evitar práti-

cas patrimonialistas.  

Além dessas perspectivas que alteraram a realidade do serviço público pode-

mos considerar o Reino Unido como um dos berços da terceirização de serviços pú-

blicos no mundo. Sua trajetória inicia-se aproximadamente nos anos 80, com a regu-

lamentação do tema por meio do TUPE (Transfer of Undertakings Protection of Em-

ployment Regulations). Basicamente, trata-se de um arcabouço que serve como “es-

trutura-chave no Reino Unido para proteção de funcionários em empresas do setor 

privado e organizações do setor público que utilizam a terceirização” (BRANDL; 

KILDUNNE, 2018:15), proteção relacionada aos direitos do trabalhador adquiridos de 

convenções coletivas. 

Tal regulamento vem sendo revisado desde então, e apesar dos avanços al-

guns críticos ainda pontuam suas incongruências, como, por exemplo, a incapacidade 

de o regulamento garantir integralmente aos empregados terceirizados seus direitos 

ao longo do tempo, pois, a fim de adequarem ao TUPE os empregados possuem uma 

série de condições que podem dificultar o alcance a esses direitos, e a questão pri-

mordial é a dificuldade em se definir, de fato, se um serviço foi terceirizado.  

Conforme BRANDL e KILDONE (2018) os avanços da terceirização no cená-

rio atual, impossibilitam, muitas vezes, a definição exata, pois, há uma certa dificul-

dade em estabelecer a divisão entre a empresa contratante e contratada como dois 

serviços distintos. No mais, a busca desse reconhecimento é importante pelo fato de 

que os empregados dessas empresas contratadas, caso seja reconhecida como parte 

do TUPE, passam a fazer parte dos acordos coletivos, uma espécie de garantia sin-

dical na busca de seus direitos como trabalhador terceirizado. Outra crítica ao TUPE 

ocorre nesse contexto, quando a terceirização inicia-se, e há a participação de sindi-

catos, os empregados terceirizados já começam suas atividades sob a proteção dos 

acordos coletivos, mas, caso haja uma alteração de escopo entre o contratante e a 

contratada essa proteção pode não mais existir, causando, portanto, uma insegurança 

aos direitos trabalhistas.  

 Por fim, podemos levantar questões transnacionais no emprego da terceiri-

zação, como, por exemplo, o termo “offshoring”, que nos remete ao uso de empresas 



67 
 

 
 

que terão sua sede em outros países e que, a partir de outra região geográfica, pres-

tarão seus serviços à contratante. Esse sistema é demasiadamente complexo, e que 

pelo escopo de nosso trabalho não será considerado como um possível modelo de 

terceirização a ser utilizado pela Administração Pública Federal, servindo apenas 

como exemplo para um tipo comum adotado pela iniciativa privada, e mais recente-

mente pelo poder público inglês, de terceirização de serviços, sendo amplamente di-

fundida nos setores de telemarketing, help desk, suporte técnico, entre outros.  

Essa relação entre Estado e empresas que passam a ser responsáveis pelo 

provimento de serviços públicos pode incorrer em possíveis riscos, dentre eles pode-

mos citar os avanços das elites, registrado no trabalho de FROUD et al (2017). Resu-

midamente, o artigo apresenta uma série de casos nos quais houve uma grande cen-

tralização de serviços públicos nas mãos de poucas empresas, chegando, em alguns 

casos, segundo o autor, a constituir uma espécie de monopólio. Dentre os casos apon-

tados, há a empresa Maximus, de origem americana, que assinou contratos com o 

Departamento de Trabalho e Pensões da Inglaterra. 

“Diante disso, o crescimento da terceirização pode parecer inexorável, pro-
porcionando oportunidades para que os negócios corporativos capturem flu-
xos de receita razoavelmente estáveis e se tornem provedores de fato de 
funções básicas do Estado, como assistência social ou justiça. Nesse sen-
tido, a terceirização pode ser descrita como uma consolidação do poder da 
elite por meio de grandes contratos que excluem outros provedores (meno-
res), bem como impedem muitas oportunidades de accountability democrá-
tica.” (FROUD et al, 2017:3) 

 

Com o intuito de diminuir tais problemas o TUPE foi sendo atualizado e uma 

de suas apostas foi a possibilidade de fortalecerem as relações entre contratante e 

contratadas fora do âmbito empresarial, ou seja, houve uma preocupação em fortale-

cer os vínculos entre contratantes e parceiros sociais, algo parecido, no contexto bra-

sileiro, com as Organizações Sociais (OS). O trabalho realizado por DAVIES (2011), 

ressalta essa nova narrativa e pontua seu crescimento nos últimos anos, o qual levou 

os investimentos governamentais à casa dos £11 bilhões em 2008.  

O uso do terceiro setor na contratação de serviços antes prestados exclusiva-

mente pelo Estado alterou consideravelmente o emprego da terceirização no governo 

do Reino Unido, contudo, cabe pontuar que, apesar desse crescimento ser expressivo 

houve, também, como identifica DAVIES, uma distribuição de recursos  
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“(...) muito desigual, com menos de um quarto das instituições beneficentes 
que recebem a maior parte do financiamento: 78% das instituições beneficen-
tes não recebem nenhum financiamento governamental. Isto é particular-
mente verdade para as micro-instituições de caridade - muitas vezes as mais 
próximas das comunidades que servem. Em contrapartida, 38.000 (22 por 
cento) recebem financiamento do governo e, destes, 23.000 instituições de 
caridade são altamente dependentes - com mais de 50 por cento do seu ren-
dimento do bolso público” (DAVIES, 2011:643 apud NCVO [2010], tradução 
nossa).  

 

Do modelo apresentado pelo Reino Unido depreendemos importantes pontos. 

O primeiro deles é perceber que, apesar da existência de métricas de contratação de 

servidores públicos serem mais abertas que as empregadas no caso brasileiro, ainda 

assim há o emprego preponderante da terceirização de serviços na prestação de ta-

refas públicas, ou seja, a questão da terceirização, no Reino Unido, não foi utilizada 

apenas como uma tentativa de se sobrepor às regras inflexíveis de contratação via 

concurso público, aqui não nos remetemos às inflexibilidades que garantem o atendi-

mento aos Princípios da Legalidade e Impessoalidade os quais devem ser mantidos 

independentemente ao modelo de contratação, mas sim ao modo inflexível de sua 

formatação, que culmina em um processo demasiadamente longo (criação da lei que 

contenha as atribuições da carreira, processo licitatório, realização das provas, divul-

gação dos resultados, contratação) e que muitas vezes acaba amarrando a carreira 

às especificidades de suas atribuições, o que futuramente poderá colocar em risco a 

sua própria existência, em virtude da rápida evolução que nossa sociedade vivencia 

nos dias de hoje.  

Em segundo lugar, devemos prover um arcabouço legal capaz de abarcar 

nossas características socioculturais, administrativas e econômicas, sem que haja 

uma demasiada busca por engessamentos dessa relação contratual, o que poderia 

ocasionar limitações ao avanço do tema.  

O terceiro deles é o perigo da terceirização como meio de concentração de 

poder nas mãos das elites empresarias, já que o poder dessas grandes empresas em 

atenderem às determinações de grandes contratos é maior em relação aos pequenos 

provedores, tendo em vista, principalmente, sua expertise em um possível tema, 

sendo necessário, portanto, a criação de mecanismos capazes de diminuir essa desi-

gualdade de oportunidades. Por fim, podemos citar a importante contribuição do ter-

ceiro setor para a realização de processos de terceirização, o qual integraria questões 
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sociais no emprego dessa ferramenta gerencial, fortalecendo ainda o Marco Regula-

tório do Terceiro Setor (MROSC), e Cooperativas Sociais, por exemplo.  

Dentre essa pequena contribuição acerca do modelo administrativo utilizado 

pelos países do Reino Unido, depreendemos importantes questionamentos. O pri-

meiro nos remete ao fato de que, apesar de possuírem regras de contratação de ges-

tores mais brandas do que as nossas - o que deveria ocasionar uma maior qualidade 

no atendimento de demandas sociais, tendo em vista que o contrato firmado entre as 

partes preceitua esse tipo de troca - por qual motivo há uma maior preponderância no 

uso da terceirização de serviços em relação a terceirização de mão de obra? Em se-

gundo lugar, a terceirização de serviços buscou apenas a diminuição de custos à Ad-

ministração, sem se levar em consideração a qualidade do serviço a ser prestado? 

São esses questionamentos que guiam o nosso trabalho, pois, quando de sua possí-

vel aplicação, o gestor nacional tem que ter em mente que tipo respostas está bus-

cando para as questões acima. 

 

5.2.1 A experiência do Reino Unido na terceirização de serviços de recursos 

humanos 

O Reino Unido é considerado um dos berços do movimento de terceirização 

na prestação de serviços públicos. Segundo BOVAIRD (2016), podemos dividir a re-

cente história de tal movimento em cinco importantes períodos: concorrência compe-

titiva, fomento de parcerias, delegação estratégica, contratação prime e, por fim, in-

ternalização. 

Resumidamente, a concorrência competitiva ocorreu entre os anos 80 e 90. 

O governo Thatcher implementou uma espécie de licitação compulsória (compulsory 

competitive tendering) envolvendo diversos serviços prestados pelos governos locais, 

com a determinação de haver uma única reunião anual entre os conselheiros munici-

pais e os provedores de serviços para o fechamento de aquisições, com a expectativa 

de aumento de eficiência e queda de custos. O segundo período, denominado de fo-

mento de parcerias, surge primeiro pelo fato de haver uma insatisfação nos resultados 

das licitações compulsórias e segundo pelo motivo do agravamento das políticas de 

austeridades e ausência de recursos para investimentos públicos, fazendo-se neces-

sária a instituição de parcerias com as iniciativas financeiras privadas. A delegação 
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estratégica surge da necessidade de se esboçar maior planejamento nas atividades 

terceirizadas, principalmente na área social, a qual produzia índices ainda insatisfató-

rios de qualidade no atendimento das demandas. A delegação ocorria com o objetivo 

de se criar uma comissão especializada em serviços inter-relacionados, cuja imple-

mentação envolvia o emprego de políticas intersetoriais. A contratação prime envolvia, 

preliminarmente, a ideia de um tipo de consórcio de empresas, sendo que uma delas 

era responsável pelo planejamento de ações em determinada localidade. Entre suas 

funções estava a possibilidade de agir em nome da contratante na busca de saídas 

aos problemas enfrentados, podendo subcontratar parceiros, como representantes do 

terceiro setor e novas empresas, funcionando como uma espécie de integradora de 

serviços. Por último, temos a volta de atividades terceirizadas ao âmbito da adminis-

tração pública, processo denominado insourcing. Um dos fatores apontados como 

possível motivo para a retomada é o ciclo pelo qual alguns serviços passam, tornando-

se obsoletos, tanto na iniciativa privada quanto no serviço público. 

O estudo de caso selecionado como representante do Reino Unido encaixa-

se no período denominado ‘contratação prime’. Iremos analisar a criação de um novo 

arranjo de serviços compartilhados, cujo enfoque se dá na área de recursos humanos. 

O estudo de caso realizado por MCIVOR; MCCRACKEN; MCHUGH (2011) 

traz um importante debate sobre Centros de Serviços Compartilhados (CSC), especi-

almente no âmbito dos recursos humanos. O trabalho teve como objetivo apresentar 

os importantes entendimentos acerca dos desafios colocados na implementação de 

centro de serviços terceirizados pelo poder público, bem como apresentar estratégias 

para o enfrentamento de tais desafios. 

O CSC abordado surgiu com a necessidade de uma ampla reformulação de 

“onze departamentos governamentais, substituindo sistemas de TI desatualizados, 

modernizando os processos de folha de pagamento e RH, e fornecendo serviços ad-

ministrativos de RH centralizados em um centro de serviços compartilhados terceiri-

zados” (MCIVOR; MCCRACKEN; MCHUGH, 2011:449, tradução nossa) 

Em números essa reformulação atingiu, aproximadamente 30.000 usuários, 

desde o alto escalão gestor até burocratas locais, os quais, após a terceirização po-

deriam focar mais em atividades estratégicas e menos em atividades rotineiras, como 

lançamento manual de folha de pagamento, controle de faltas, entre outros. 
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Um dos princípios fundamentais dos CSC é a possibilidade de uniformização 

de procedimentos diversos que poderão diminuir os custos de sua realização por meio 

do ganho de escala. As inserções de mecanismos pró-mercado incluem a busca con-

tínua de melhoria das capacidades administrativas, por meio do uso de ferramentas 

tecnológicas, porém podem incorrer em uma dependência exacerbada da contratante 

para com a contratada, exigindo-se, portanto, cautela no momento da contratação do 

serviço. 

Primeiramente, o governo do Reino Unido tinha como objeto de contratação 

um novo software de RH, capaz de substituir as antigas tecnologias de informação 

utilizadas nesse ramo operacional da administração. Contudo, após uma série de es-

tudos optou-se por expandir o escopo do projeto para um novo “arranjo de RH total-

mente terceirizado, incluindo um CSC com um centro de contatos que processa tran-

sações administrativas e de RH, gestão da folha de pagamentos e gestão de serviços 

de TI” (MCIVOR; MCCRACKEN; MCHUGH, 2011:451, tradução nossa). 

Um dos grandes desafios colocados à contratação do serviço era a necessi-

dade de uma total remodelagem dos processos e procedimentos endógenos das ins-

tituições abarcadas no processo. Somada a isso, havia a falta de conhecimento in-

terno acerca do escopo do projeto, ocasionando a ausência de comparativos entre o 

que ocorria nas instituições e aquilo que elas esperavam. Uma das saídas foi a reali-

zação de um consórcio entre quatro fornecedores distintos, pois entenderam que a 

soma das qualidades de cada um deles poderia ser uma estratégia de enfrentamento 

a este desafio.  

Portanto houve a criação de um consórcio, cuja liderança ficou sob responsa-

bilidade de uma das contratadas, a qual criou o CSC, bem como a gestão dos serviços 

de TI, por meio da implementação do software Oracle de serviços de RH; uma outra 

empresa ficou responsável pela operadora de serviços compartilhados, gestão e ope-

ração de um centro de contato direto com os usuários (front-office), e um outro centro 

de suporte destinado especificamente aos serviços de retaguarda (back-office) dos 

gestores públicos; uma terceira empresa especializada em realizar consultorias de RH 

ficou responsável por aplicar as melhores práticas de RH nas onze instituições par-

ceiras, por meio de melhoria de processos e procedimentos, fornecendo uma refor-

mulação da função de RH destas instituições; e por fim, a última empresa, a Oracle, 
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provia serviços de consultoria especializada para o desenvolvimento profissional do 

alto escalão do governo do Reino Unido. 

O contrato junto ao consórcio foi realizado por meio de um acordo de Parceria 

Público-Privada, com 15 anos de prazo, podendo ser terminado a qualquer tempo 

após 10 anos de serviços prestados. O contrato foi baseado na premissa de que os 

custos seriam neutros, ou seja, tudo que fosse economizado no novo arranjo seria 

alocado no pagamento para o consórcio. Dentre os principais resultados estão a di-

minuição de funcionários envolvidos nas atividades de RH, que passaram de, aproxi-

madamente, 900 para 350, e a taxa média de colaboradores por funcionário de RH, 

passou de 1:32, para 1:80, ou seja, em média, havia um funcionário no setor de RH 

para cada 32 empregados, e passou para um funcionário de RH para cada 80 empre-

gados, demonstrando o aumento de eficiência no novo arranjo, sendo que o novo 

excedente criado acabou sendo transferido para outras atividades da Administração 

Pública do Reino Unido. 

Dentre outros fatores de risco à implementação do projeto estavam o baixo 

grau de informatização dos sistemas de RH, bem como sua falta de integração entre 

as instituições contratantes, assim como a falta de consistência entre elas, pois, cada 

instituição interpretava e realizava os procedimentos de acordo com seu entendi-

mento. Denotou-se, portanto, a falta de uma estrutura coordenada de políticas de RH. 

A saída encontrada pelo consórcio foi um amplo processo de benchmarking, baseado 

tanto em uma revisão de dados já publicados acerca do tema, bem como buscas in-

ternas daquilo que julgavam como eficientes, para que posteriormente pudessem ser 

implementados em nível macro. 

Após o início da implementação, novos desafios surgiram, como, por exem-

plo, a ausência de indicadores de performance adequados, sendo necessária uma 

consultoria externa, responsável pela criação de indicadores-chave de desempenho 

e garantias de nível de serviço. Isso, segundo MCIVOR, MCCRACKEM e MCHUGH 

(2011:454, tradução nossa) “facilitou o desenvolvimento de uma linha de base para 

mensurar qualquer melhoria futura, e forneceu uma estrutura para o monitoramento 

contínuo do desempenho durante o contrato”. Contudo, importante ressaltar que essa 

construção parte de um princípio indispensável: a construção de uma forte relação 

entre contratante e contratada. Segundo os autores, mais de 200 reuniões presenciais 
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foram realizadas antes do fechamento dos indicadores, denotando, portanto, um forte 

engajamento em conjunto das partes. 

Pois bem, do caso acima depreendemos que o ganho de eficiência foi fruto 

de um grande conjunto de medidas, desde a preocupação em reformular o serviço de 

RH por meio de sistemas mais automatizados, passando para a união de diversos 

setores que desempenhavam tarefas semelhantes, e o emprego maciço de Tecnolo-

gias de Informação, portanto, mais uma vez tratando-se de terceirização de serviços, 

cujas atividades mais repetitivas, por serem desempenhadas com maior ganho de 

eficiência pela iniciativa privada, puderam ser totalmente reformulada, ao ponto de 

deixar os servidores concursados com maiores responsabilidades estratégicas, o que, 

provavelmente, poderá ter reflexos positivos em outras atividades não abordadas 

nessa terceirização. 

 

5.3 México 

Assim como no Brasil, o governo mexicano implementou durante a década de 

90 reformas administrativas baseadas na Nova Gestão Pública. Apesar de no caso 

mexicano haver um sistema multipartidário, a longeva permanência do PRI na lide-

rança do poder executivo deixou marcas em sua administração pública e  

“(...) qualquer reforma administrativa do tipo NGP que realmente transforme 
a burocracia governamental em uma organização responsiva, profissional e 
responsável poderia pôr em risco o controle político sobre recursos, institui-
ções e pessoas que os líderes do PRI tradicionalmente exerceram” 
(ARELLANO-GAULT, 2000:402, tradução nossa) 

 

Contudo, apesar de tais dificuldades, o emprego da terceirização no Estado 

mexicano tem sido ampliado com o passar dos anos. Dentre tais mudanças podemos 

citar a Reforma Trabalhista de 2012, a qual fortaleceu essa possibilidade. Porém, cabe 

ressaltar que o regime de contratação de servidores públicos do Estado mexicano era 

demasiadamente patrimonialista, ocorrendo de maneira discricionária e com grande 

rotatividade a cada novo ciclo pós-eleições, principalmente em relação aos cargos 

gerenciais. Após a mudança de partido na presidência houve uma grande preocupa-

ção em prover meios capazes de profissionalizar o serviço público mexicano, a prin-

cipal meta do recém-eleito presidente era a operação do Serviço Profissional de Car-

reira (SPC). 
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TOVAR et al (2013) pontuam a grande dificuldade em definirmos funcionários 

públicos e empregados públicos na Administração Pública Federal Centralizada Me-

xicana. Sucintamente, para os autores os funcionários públicos são alocados em altos 

cargos, vinculando-os à ideia de poder e riqueza. Já os empregados estão vinculados 

a sindicatos e são mal remunerados. A fim de dirimir possíveis interpretações incorre-

tas, a Ley del Servicio Profesional de Carrera (LSPC) vem com a seguinte definição: 

1. Trabalhador de base: não são os de confiança, adquirem a estabilidade de-

pois de seis meses na função, se bem avaliados pelo superior hierárquico. 

Podem formar sindicatos; 

2. Servidores públicos de carreira: englobando tanto os eventuais, os titulares 

que adentraram via concurso público, os aprovados e nomeados em pro-

cesso de seleção em casos fortuitos ou de força maior. Podem formar sin-

dicatos;  

3. Servidores de livre nomeação: servidores com vínculos contratuais, relaci-

onados a níveis gerenciais na maioria dos casos. Não podem formar sindi-

catos 

Após anos de adaptações da LSPC podemos constatar a aplicação de 

seleções públicas semelhantes ao que ocorre no Reino Unido, ou seja, utilização de 

sítios da internet, dando-se ampla divulgação aos certames abertos bem como o 

emprego de métricas de seleção mais abrangentes dos que as constatadas no Brasil, 

inclusive utilizando-se, além da prova de conhecimentos, prova de capacidades 

(gerencias, técnicas e transversais, como, por exemplo comunicação com 

usuário/cidadão) e de entrevistas, próximo ao que ocorre no caso brasileiro, com 

exceção da entrevista. Contudo, diferentemente do que ocorre no Reino Unido, o 

México efetua essa seleção para cargos de média administração também, e não 

somente aos cargos estritamente gerenciais. 

Apesar desses avanços, a leitura do estudo realizado por GONZÁLEZ (2019) 

nos alerta para possíveis desvios. O autor analisou aproximadamente 66 mil 

concursos entre 2005 e 2015 e, por meio de análises quantitativas e qualitativas, 

chegou a conclusão de que o modelo empregado carece de melhorias. 

Primeiro, pelo fato da existência de grande número de concursos desertos, ou 

seja, há o emprego de recursos públicos na busca de servidores, que não resultam 
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em contratações, havendo portanto emprego ineficaz de tais recursos. Em segundo 

lugar constaram-se desvios nas contratações realizadas, nas quais o servidor 

selecionado pode não ter sido o melhor candidato à vaga, colocando em cheque as 

métricas adotadas no processo seletivo. Outra questão apontada pelo autor é a 

possibilidade de intervenção política ao final da seleção, em especial nos casos de 

concursos desertos, nos quais os candidatos eram aprovados em diversas etapas, 

mas ao final da seleção, quando ocorria a entrevista, os candidatos não eram 

aprovados por critérios subjetivos, sendo que tais critérios também podiam influenciar 

condutas clientelistas dos responsáveis pela seleção. Segundo o autor, a aplicação 

desse modelo pôde ser considerado eficiente em apenas 5% dos 66 mil casos 

estudados, um dado alarmante que poderá ser paulatinamente melhorado caso haja 

uma preocupação em “diminuir a intervenção política, garantir o princípio da máxima 

publicidade, transparecer todas as etapas de seleção, especificar as metodologias de 

qualificação principalmente na etapa da entrevista final e diminuição das atribuições 

temporárias e discricionárias. ” (GONZÁLEZ, 2019:18, tradução nossa) 

Portanto, o caso de seleção pública mexicano nos mostra que apesar de sua 

semelhança ao modelo aplicado no Reino Unido, seus resultados carecem de 

melhorias, e que o emprego de modelo semelhante no cenário brasileiro poderá 

enfrentar os mesmos problemas, em virtude da semelhança de nossas sociedades, 

deixando de alerta aqui os possíveis caminhos a serem seguidos caso haja espaço 

para uma futura adaptação no Brasil. A reflexão reside no fato de que a seleção 

pública, no modo como é feito, pode apresentar desvios, ensejando cautela na sua 

utilização como possível saída a figura do Concurso Público brasileiro  

Por fim, temos em mente que o emprego da terceirização no México, assim 

como no Reino Unido, não surge como simples tentativa de se sobrepor a uma 

dificuldade de contratação por seleção pública. Isto porque nessas localidades não há 

demasiado engessamento, oriundo principalmente da possibilidade de entradas 

laterais de ampla concorrência, diferentemente do que ocorre com a maioria dos 

cargos de livre nomeação na Administração Pública, tendo em vista que em diversos 

cenários a escolha fica circundada a uma pequena esfera de contatos políticos. As 

buscas por maior eficiência e menor custo ao Estado devem ser duas das possíveis 

causas da terceirização, contudo, seu alcance somente poderá ser atestado 

factualmente na análise caso a caso.  
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5.3.1 Os casos de terceirização de Tecnologias de Informação no México 

O México, assim como o Brasil, é uma República Federativa. O país é dividido 

entre 32 estados, incluindo o distrito federal da Cidade do México. No âmbito regional 

os estados são chefiados por governadores eleitos para mandatos de 6 anos, sem a 

possibilidade de reeleição. Há para cada estado uma constituição, um corpo legisla-

tivo e um ramo do poder judiciário. Apesar dessa divisão, as leis e regulamentações 

de cada estado são equivalentes entre si.  

5.3.1.1 A plataforma “N” 

Em 2012, um estado mexicano iniciou, por meio da terceirização, o desenvol-

vimento de uma plataforma on-line, cujo objetivo era acelerar o processo de aprendi-

zagem, a fim de melhorar os resultados do PISA (Programa Internacional de Avaliação 

de Alunos). A plataforma, denominada “N”, foi desenvolvida baseada na confiança 

mútua e no compartilhamento de conhecimento. “Os conteúdos foram concebidos por 

parceiros externos para corresponder à variedade de tópicos necessários” 

(DUHAMEL et al., 2018:68, tradução nossa). Portanto, houve uma preocupação, por 

parte do secretário de educação estadual, já no primeiro momento, de abarcar a opi-

nião de especialistas exógenos à sua instituição. Havia um processo de revisões con-

tínuas, no qual tanto a Secretaria de Educação quanto representantes da faculdade 

estadual de matemática aprimoravam o nascimento do software. Esse processo de-

morou 12 meses, sendo financiado pela Secretaria e pelo Conselho Nacional de Ci-

ência e Tecnologia (CONACYT, em espanhol). 

Importante ressaltar que “através desse processo, parceiros estavam aptos a 

começarem a se conhecer, construindo reputação e estabelecendo uma confiança 

inicial entre eles, a fim de facilitar um compartilhamento de informação e conhecimento 

subsequente” (Ibidem:69, tradução nossa). Em 2014 houve a assinatura contratual de 

um ano para que o fornecedor pudesse desenvolver um protótipo, no qual o estudante 

seria o usuário final; o software funcionava com a aplicação de tarefas distribuídas 

pelos professores, tais tarefas poderiam ser realizadas no ritmo individual dos alunos, 

contando com feedbacks dos docentes. Alguns profissionais apresentaram resistência 

e tinham receio com possíveis dificuldades no uso da tecnologia por parte dos alunos. 

Porém, com a aplicação de treinamentos tais receios foram dirimidos.  
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Por tratar-se de uma ferramenta on-line alguns problemas de infraestrutura e 

conectividade surgiram, atrasando a implementação do serviço, porém, por meio de 

uma efetiva comunicação entre o provedor do serviço e a Secretaria de Educação tais 

problemas foram rapidamente sanados. Com o objetivo de fortalecer o uso da ferra-

menta, algumas competições foram inseridas, premiando professores e alunos com 

os melhores resultados. Além dos conteúdos comuns à educação secundarista, as-

suntos como bullying e violência na escola também passaram a ser contemplados na 

plataforma “N”. A Secretaria da Educação implementou sistemas de avaliação, a fim 

de mensurar a qualidade do produto, cujos resultados serviram de base para rodadas 

de aprimoramento, tornando-se uma ferramenta de desenvolvimento comum entre a 

instituição contratante e contratada. 

Outra característica positiva apontada pelo estudo foi a flexibilidade na rela-

ção entre as duas partes, pois, “quando a Secretaria de Educação solicitava qualquer 

modificação ou mudança na plataforma ou nos conteúdos, o provedor, de bom grado, 

analisava as mudanças necessárias para criar uma plataforma mais completa e efici-

ente sem custos extras” (Ibidem:69, tradução nossa). 

Essa flexibilidade foi um importante fator para a construção de um relaciona-

mento sólido e capaz de perdurar até mesmo após a mudança do Secretário de Edu-

cação, pois, o novo secretário pôde constatar a qualidade da implementação da ter-

ceirização por meio dos benefícios gerados aos cidadãos e aos funcionários. Além 

dessa mudança de gestão, há a questão orçamentária, pois, assim como no Brasil, o 

México possui planejamento orçamentário anual. Portanto, existe uma limitação finan-

ceira para alterações que envolvam adição de recursos, tornando indispensável para 

seu sucesso um planejamento sólido, que seja capaz de evitar surpresas desagradá-

veis. Outro apontamento realizado pelos autores é a necessidade de elaboração de 

um contrato que seja capaz de excluir ambiguidades e que, também, coloque-se cla-

ramente as responsabilidades de cada parte, diminuindo assim a possiblidade de mal-

entendidos. 

Trata-se, portanto, de uma terceirização de serviço usual, muito empregada 

em solo nacional e cujos resultados foram satisfatórios principalmente em virtude do 

nível de envolvimento da Administração Pública. Depreendemos que os casos de 
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maior sucesso dependem da capacidade gerencial da equipe que implementa a ter-

ceirização na busca da prestação de serviços públicos de forma indireta. Pois, inde-

pendentemente de qual o modelo a ser escolhido pela Administração Pública Brasi-

leira, o seu sucesso dependerá do esforço no acompanhamento desde as fases inici-

ais do projeto até a fase de avaliação da política pública submetida a essa prestação 

indireta. 

5.3.1.2 O sistema “S”  

Os autores DUHAMEL et al. (2018) abordam um segundo estudo de caso, 

porém em outro estado mexicano e dessa vez na Secretaria de Transportes (SCT, em 

espanhol), cujo objetivo era a criação de um sistema capaz de evitar “falsificação e 

cópias de documentos oficiais produzidos e entregues pela SCT para os cidadãos, 

incluindo permissões de circulação, habilitação para motoristas, placas e outros do-

cumentos” (Ibidem:71, tradução nossa). 

Apesar da SCT ter buscado criar, internamente, mecanismos de controle, a 

fim de evitar as falsificações, não conseguiu apresentar bons resultados, em virtude 

de uma ausência de expertise na área, sendo obrigada, portanto, a recorrer às insti-

tuições exógenas, por meio da terceirização. A escolha da empresa provedora foi ba-

seada na experiência que ela tinha em serviços especializados nesta área, e que já 

tinham sido contratados pelo governo mexicano. 

Tendo em vista que o objeto de contrato era um serviço voltado para consumo 

interno à instituição, seus benefícios não puderam ser nitidamente notados pelos ci-

dadãos daquele estado. Pois, como os autores detalham, por meio de entrevistas re-

alizadas com diversos stakeholders, os cidadãos não sentiram qualquer tipo de au-

mento de eficiência na prestação do serviço público, colaborando para uma diminui-

ção da apropriação de tais benefícios perante a sociedade. Tal fato “contribuiu para 

uma falta de comprometimento da SCT para com o projeto” (Ibididem:74, tradução 

nossa), levantando a hipótese de que, caso houvesse uma mudança de secretário, o 

projeto poderia ser descontinuado, e os cidadãos não iriam sequer noticiar o fim do 

projeto. Além disso, haja vista a ausência de meios de mensuração de performance 

do projeto, cidadãos poderiam não se apropriar do serviço a fim de cobrarem sua 

continuidade.   
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Um outro argumento levado em consideração na análise do estudo de caso, 

foi a questão da necessidade de uma rápida implementação do projeto, já que houve 

uma mudança de legislação acerca do tema, a qual forçou os tomadores de decisão 

a proporem algo em curto período de tempo, sem que houvesse tempo suficiente para 

uma análise de outros modelos. Além disso, ao implementarem o projeto, diversas 

questões legais tiveram que ser reavaliadas, como, por exemplo, novas regulamenta-

ções, procedimentos, normas, legislações de trânsito, em ambos níveis federativos. 

Durante a implementação do programa de troca de placas, alguns atrasos 

ocorreram, gerando um certo descontentamento dos cidadãos usuários. O processo 

exigia uma avaliação documental extensa, a fim da constatação de possíveis irregu-

laridades, como licenças de taxistas não registradas, carteiras de habilitação falsas, 

entre outros. Durante tal período nenhuma solução definitiva foi encontrada. Algumas 

entrevistas apontam que, devido ao corte de gastos da SCT, visitas e reuniões in loco 

entre as equipes foram canceladas, dando-se espaço às reuniões virtuais, gerando 

uma diminuição na qualidade dessa comunicação. 

Diferentemente do que ocorreu no caso da Plataforma “N”, o Sistema “S”, teve 

outras secretarias envolvidas no processo de contratação. Os secretários de Adminis-

tração, Segurança Pública, Finanças e o de Transportes foram os responsáveis, em 

conjunto, pela assinatura do contrato, que foi estipulado para um prazo de 5 anos. E 

apesar de que todos os sistemas de software e hardware criados pela empresa par-

ceira tenham sido estipulados como posse do Estado, os códigos ópticos de alta se-

gurança são de propriedade privada, gerando assim uma espécie de dependência 

para com essa empresa privada. 

Dos casos mexicanos depreendemos que a escolha da terceirização como 

ferramenta de prestação indireta de serviços públicos não é utilizada como saída para 

a figura da seleção pública de servidores. Assim como no Reino Unido e Itália, o mo-

delo de contração de servidores públicos possui suas especificidades que ampliam a 

possibilidade de entradas na carreira pública, ante isso, a ferramenta pode não ser 

tida como uma burla à contratação de mão de obra na prestação desses serviços. 

O que vemos é que tanto a terceirização, quanto a contratação direta podem 

apresentar exemplos positivos e negativos. Limitar a escolha entre uma das duas fer-

ramentas torna o debate muito raso, sendo necessário um acompanhamento mais 
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aprofundado do tema em cada caso escolhido, pois assim, podemos desmistificar 

tanto a terceirização quanto a contratação direta. Seria imprudente de nossa parte 

colocar uma das duas ferramentas como a escolha perfeita para o cenário nacional, 

e, em vistas disso, optamos por apresentar casos de sucesso e casos mal sucedidos, 

para que assim o leitor pudesse, através de percepção própria, entender a realidade 

de cada uma dessas ferramentas. 

5.4 Os aprendizados dos estudos de casos  

Apresentar os estudos de caso surgiu da necessidade de expormos os gran-

des desafios colocados às instituições que tenham interesse em terceirizar seus ser-

viços, parcial ou totalmente. Tais desafios, como vistos, são peculiares a cada uma 

de suas áreas. Portanto, é inadequado um estudo sobre terceirização se colocar como 

uma cartilha de sucesso a ser seguida, ainda mais tratando-se de atividades desem-

penhadas pelas administrações públicas. O capítulo, portanto, teve como escopo a 

abordagem de algumas características em comum a práticas tidas como exitosas, as 

quais resumiremos, bem como práticas que apresentaram problemas em sua imple-

mentação deixando o alerta para futuros gestores. 

Contudo, como vimos nos subcapítulos acima, os processos de terceirização 

estudados foram substancialmente os de serviços, nos quais os gestores optaram por 

passar à iniciativa privada o desafio de realizar as tarefas antes desempenhadas pela 

Administração Pública, bem como a escolha de prestação de serviços públicos de 

forma direta, através de outros meios de seleção de mão de obra sem que houvesse 

a necessidade de aplicação do modelo que conhecemos de concurso público. Essas 

atividades, quando realizadas pela iniciativa privada, podem sofrer grandes transfor-

mações, dada a maior liberdade de escolha dos procedimentos e processos a serem 

desempenhados pelas contratadas. Tendo em vista que o serviço contratado deverá 

ser entregue de acordo com as especificações do contrato entre ambas as partes, 

deixam-se abertos os caminhos que a iniciativa privada irá trilhar para alcançar os 

resultados anteriormente acordados. Dessa maior liberdade surge a possibilidade do 

contratado optar por contratar colaboradores ou desenvolver tecnologias capazes de 

diminuir a necessidade de intervenção humana, por exemplo. 

No caso do DETRAN/SP podemos verificar que se optou por uma terceiriza-

ção do atendimento, na qual os colaboradores da empresa privada acabam efetuando 
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as mesmas atividades que desempenhariam servidores públicos, mas não exclusivas 

a eles, portanto tal contratação deixa pouca margem de inovação para a empresa 

privada, principalmente pelo fato de que a contratante deixa de incentivar tais práticas. 

Torna-se mais clara essa ausência de incentivo quando se analisa o escopo do con-

trato celebrado entre a Administração Pública e a empresa contratada, já que o refe-

rido instrumento pactua a contratação de “Postos de Trabalho”, ou seja, contrata-se 

um posto de trabalho que deverá ser obrigatoriamente ocupado por um humano den-

tre o período estabelecido, não podendo, em hipótese alguma, esse posto ficar deso-

cupado. Desse contexto surge um dos pontos positivos avaliados pelos gestores, já 

que a ausência é passível de punição, a empresa contratada acaba contratando cola-

boradores específicos para cobrirem as faltas, férias e horários de almoço dos cola-

boradores fixos, fazendo com que o posto nunca fique sem um colaborador prestando 

serviço à contratante.  

Portanto, apresenta-se uma espécie de diferenciação mais clara entre a ter-

ceirização de serviços e/ou tarefas e a terceirização de mão de obra, principalmente 

pelo fato de que a última pode ser mal vista por alguns especialistas, já que, segundo 

os críticos desse tipo de terceirização, pode ocorrer a sobreposição entre a contrata-

ção e o concurso público, caracterizando, possivelmente, burla a esse último. Por-

tanto, seu uso deve ser realizado com a devida cautela, pois embora haja um certo 

consenso nas casas judiciais, conforme discutido no capítulo jurídico, esse consenso 

ainda não está firmemente consolidado nas opiniões públicas, já que alguns atores 

possuem certo receio em uma maior fragilidade nos direitos trabalhistas e uma espé-

cie de exploração da mão de obra. Esse difícil consenso está relacionado, ao que 

denominamos “zona cinzenta”, pois as relações de subordinação podem não estar 

devidamente claras em algumas contratações de serviços, como, por exemplo, secre-

tariado, atendimento, entre outros.  

Outro fator muito importante quando da utilização da terceirização é o nível 

de aceitação da carreira para os planos dos gestores que visem implementá-la. Como 

vimos no estudo referente ao Detran/SP, a aceitação foi positiva, primeiro pela neces-

sidade de os servidores de carreira focarem em atividades primordiais da autarquia, 

deixando-se de lado o atendimento, e segundo pelo fato de que a terceirização trouxe 

a impressão de um aumento do quadro de funcionários das unidades de atendimento. 

Contudo, essa aceitação pode não ser tão fácil de se conseguir em outros casos, 
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gerando possíveis comportamentos corporativistas, o que podem ser diminuídos, de 

acordo com o Professor Dr. Carlos Ari, utilizando-se da terceirização de serviços, 

“O que eu acho é que nós temos que construir verdadeiros contratos de pres-
tação de serviços com as empresas privadas que não sejam meros contratos 
de terceirização de mão de obra, que em grande parte é isso que se tem. 
Temos que ter mais autonomia pra empresas e isso existe como experiência 
no setor privado e em alguns lugares do setor público e funciona bem, quer 
dizer, existe terceirização que vai além da mão de obra, tem empresas do 
setor privado que funcionam dentro dos órgãos públicos, fazendo atividades 
com um relativo grau de autonomia. A Petrobras usa isso, por exemplo, as 
relações com as plataformas petrolíferas e tal e ninguém diga que as grandes 
empresas que têm contrato de serviços com a Petrobras elas são apenas 
fornecedoras de mão de obra. Não são e não é isso que a Petrobras quer. A 
Petrobras quer gente que se responsabilize mesmo pelo serviço. E aí essas 
experiências, eu acho que têm que ser amplificadas pra outros órgãos, ór-
gãos burocráticos e tem uma quantidade de espaço pra isso enorme. Grande 
parte do Poupatempo poderia ser objeto de concessão”. 

  

Passado esse primeiro momento de distinção dos tipos de terceirização estu-

dados, passaremos a resumir alguns pontos que consideramos importantes. Dentre 

os casos abordados depreende-se, fundamentalmente, a colaboração institucional 

como ponto de partida. Tanto a contratante como a contratada devem estar em sinto-

nia, por meio de uma clara comunicação, para alinhamento de expectativas e cons-

trução em conjunto dos indicadores-chave de desempenho e as garantias de nível de 

serviço. Consequentemente, a participação de todos os stakeholders torna-se indis-

pensável e deve ser motivada. A ideia de um órgão de negociação central pode ser 

uma boa saída para facilitar essa participação, pois, converge todas as discussões 

em um robusto órgão com poder decisório e com maior poder de barganha, o qual 

facilitará o desenvolvimento em conjunto dos contratos a serem celebrados. 

Porém, torna-se indispensável, antes da assinatura final do contrato, uma sé-

rie de medidas, como, por exemplo, estudos aprofundados para cada projeto; a apli-

cação do projeto em programas piloto, a fim de mensurar possíveis problemas na 

implementação; a criação de valores institucionais a serem perseguidos, como a efi-

ciência e qualidade na prestação de serviços, por exemplo; a inclusão de cláusulas 

que visem ao crescimento em conjunto das partes, fortalecendo assim o ímpeto pela 

busca contínua da qualidade; verificação da capacidade de resistência às mudanças 

políticas; e clara regulamentação do Estado nessas relações contratuais, a fim de pro-

verem segurança jurídica às empresas contratadas. Ressalta-se a necessidade de 

uma revisão do sistema de contratação do serviço público nacional, o qual seja capaz 
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de, minimamente, permitir às administrações públicas realizar movimentações de seu 

quadro de funcionários, em caso terceirização de mão de obra, para setores deficitá-

rios, por exemplo, desde que compatíveis com suas atribuições iniciais; além de fo-

mentar novos possibilidades de contratação em que o menor preço possa ser substi-

tuído mediante garantias de eficiência e qualidade na prestação do serviço. 

Resta claro, diante do exposto, que independentemente da ferramenta esco-

lhida na prestação de serviços públicos, seja ela de forma direta ou indireta, o seu 

sucesso não é garantido. Como vimos em todos os casos estudados, um dos fatores 

chaves é a capacidade gerencial dos responsáveis por essa escolha. Portanto, inde-

pendentemente do caminho a ser escolhido, se houver uma escolha baseada em ele-

mentos técnicos, que levem em consideração os princípios constitucionais, englo-

bando a participação de diversos stakeholders na tomada de decisão a sua possibli-

dade de sucesso será maior. E por isso ressaltamos, mais uma vez, que o presente 

estudo municia o debate para a escolha da melhor ferramenta para cada escolha a 

ser realizada pelo Governo Federal, e não se coloca, portanto, como um passo a 

passo para a prestação de serviços públicos. 

6 AS CARREIRAS ESTUDADAS 

As carreiras analisadas pelo nosso trabalho são provenientes de dois órgãos 

da administração direta, quais sejam, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste-

cimento (MAPA) e o Departamento da Polícia Federal (DPF). Apesar de termos inte-

resse em ampliar o trabalho para todas as carreiras de nível intermediário presentes 

na Administração Pública Federal, encontramo-nos impossibilitados dado o curto es-

paço de tempo em que o presente estudo foi realizado, deixando-se assim a janela de 

oportunidades aberta para futuros trabalhos. Contudo, ressaltamos que a metodologia 

empregada na análise dessas carreiras poderá, por analogia, ser utilizada em outros 

diversos cargos da APF, levando em consideração suas características individuais. 

Especificamente no MAPA, a tarefa repassada foi o levantamento das carac-

terísticas dos serviços de duas carreiras, sendo a de Auxiliar de Laboratório e Auxiliar 

Operacional em Agropecuária, enquanto no DPF a carreira foi a de Agente Adminis-

trativo. A fim de entender o trabalho desempenhado pelos servidores dessas carrei-

ras, passaremos a apontar suas atribuições, de acordo com a legislação de sua cria-
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ção, para posteriormente, com a utilização das entrevistas, apresentarmos os traba-

lhos realizados nos locais visitados, já que há grandes chances de as atividades se-

rem diferentes em outros locais Brasil afora, dada a peculiaridade de cada órgão.  

6.1 Auxiliar de Laboratório 

Trata-se de carreira com requisito mínimo de ingresso o nível fundamental, 

instituída pela Lei nº 12.312/2010, a qual atualmente compõe o Plano de Carreira dos 

Cargos de Atividades Técnicas e Auxiliares de Fiscalização Federal Agropecuária 

(PCTAF), instituído pela Lei nº 13.324, de 29 de julho de 2016. Dentre suas atribuições 

podemos citar, de maneira geral, o inciso IV, Art. 48,   

“(...) desempenho de atividades operacionais auxiliares relacionadas às roti-
nas da rede oficial de laboratórios, necessárias ao exercício da inspeção, da 
fiscalização e da classificação de produtos de origem animal e vegetal e da 
verificação e preservação da sanidade animal e vegetal, respeitadas as atri-
buições privativas de outros cargos” 

 

 O Decreto nº 8.205/14, que regulamentou a Lei nº 12.312/2010, apre-

senta de maneira mais específica as atribuições do referido cargo em seu Art. 9º, 

incisos I-IV, conforme se segue: 

I - desempenhar atividades operacionais auxiliares nas rotinas de laborató-
rios; 

II - auxiliar na implementação e na manutenção de sistemas de gestão da 
qualidade nos laboratórios; 

III - auxiliar na execução e na manutenção dos procedimentos de biossegu-
rança laboratorial; e 

IV - realizar tratamentos prévios e complementares dos resíduos laboratori-
ais. 

 

Apresentada as atribuições da carreira, podemos constatar que o referido 

cargo possui atribuições auxiliares no serviço prestado nos Laboratórios Federais de 

Defesa Agropecuária (LFDA) do MAPA. A fim de aprofundarmos e melhor entender-

mos as tarefas desempenhadas pelos servidores, deslocamo-nos a um dos seis 

LFDAs existentes em território nacional, especificamente o de Campinas/SP. 

O trabalho desempenhado pelos LFDAs é fundamental nas ações de monito-

ramento, controle e fiscalização de alimentos, bebidas e insumos produzidos e comer-

cializados no Brasil, recebendo diariamente amostras de produtos de origem animal 

e vegetal do país inteiro. As atividades envolvem uma série de procedimentos que 
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visam à proteção da Saúde Pública como direito de todos, e para tanto, entender como 

os servidores atuam tornou-se tarefa indispensável para nosso trabalho. Contudo, res-

saltamos que as avaliações aqui colocadas remetem às atribuições dos servidores 

lotados em Campinas/SP, e que possíveis diferenças nas atividades desempenhadas 

podem ocorrer em outros LFDAs. 

O referido LFDA foi um dos contemplados com o chamamento de doze in-

gressantes provenientes do último concurso público, ocorrido em 2014, contudo des-

ses doze, atualmente, apenas seis estavam ainda na ativa. Segundo a servidora en-

trevistada um dos motivos desse alto número de exonerações é a desmotivação  

“(...) desmotivação que, apesar de ter um salário bom, as atividades são muito 
manuais, operacionais mesmo, eles não podem fazer além do que esta des-
crito no decreto. Eles não podem participar de ensaio, por exemplo...fazer 
análise, não pode. 

A gente tenta motivá-los, estimulando a participação em algumas comissões, 
que não tem a ver com a atividade laboratorial em si. Então, por exemplo, a 
gente tem aqui uma comissão que trata da agenda ambiental...então, na parte 
de resíduos...de reciclagem, campanhas de conscientização de uso de ener-
gia. Então a gente tem uma comissão que trabalha com isso. A gente tem 
uma comissão de comunicação, uma comissão...então a gente estimula o 
pessoal a participar dessas comissões...alguns participam, outros não se in-
teressam, porque é voluntário nesse caso. Então a gente entende que ali eles 
podem exercer um pouco mais do conhecimento técnico que eles têm.” 

 

Essa alta capacidade dos novos servidores já era esperada pelo Coordenador 

do LFDA, o qual previa que esse tipo de ocorrência poderia trazer algumas dificulda-

des para o dia a dia da instituição: 

“A gente já imaginava que isso fosse nos trazer algumas dificuldades no dia 
a dia da gestão do órgão…e isso se confirmou, por quê? A gente acabou 
recebendo um pessoal altamente capacitado, vamos dizer assim, super ca-
pacitado em relação à demanda da atividade. Não preciso entrar em detalhes, 
mas basicamente o que o pessoal faz é preparo de material, lavagem de vi-
draria, uma atividade bastante auxiliar... acessória mesmo dentro do labora-
tório, esterilização de materiais… E aí de repente você tem 100% deles com 
curso superior, alguns até com mestrado...então, exercendo uma atividade 
muito banal dentro do laboratório, sem desmerecer...ela é importante, sem 
dúvida, mas você não fica cinco anos na faculdade, estudando, faz uma es-
pecialização pra lavar vidraria, você quer contribuir de outra forma. Então a 
gente já imaginava que o nível de satisfação profissional desse pessoal seria 
baixo e, consequentemente, uma alta desmotivação. E, consequentemente, 
um alto nível de evasão, porque são pessoas super capacitadas, inteligentes, 
estudam para concurso e mais cedo ou mais tarde passam num concurso 
que tem mais a ver com a formação”. 
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Em suas próprias palavras os servidores afirmam quais são suas atividades 

diárias nos diferentes núcleos de trabalho do LFDA/SP. 

“No laboratório de medicamentos veterinários é basicamente vidraria e ativi-
dades de apoio, mexer com amostras. No físico-química de resíduos, a gente 
faz todo o preparo de amostras, toda… o recebimento, o cadastramento, ca-
dastro e organização de amostras, com os outros auxiliares… Controle de 
almoxarifado também, a gente que faz. E outras atividades operacionais, 
além de lavar vidraria, organizar estoque, essas coisas” 

 

Como vimos, as atividades desempenhadas pelos Auxiliares são atividades 

repetitivas que envolvem preparo de materiais de uso diário no LFDA, como, por 

exemplo, lavagem de vidraria utilizada nos ensaios, preparação de culturas e acom-

panhamento da evolução dessas culturas. O órgão não pode aproveitar os conheci-

mentos técnicos dos servidores, o que incorreria em desvio de função, e possíveis 

questionamentos judiciais.  

Com o passar dos anos e um maior agravamento da crise econômica viven-

ciada no Brasil pós-2014, o MAPA, e diversos outros ministérios, apresentaram maior 

restrição orçamentária, obrigando-se à busca de novas saídas para que as atividades 

pudessem ser desempenhadas de acordo com a qualidade esperada pela população. 

Somada a crise fiscal e o aumento das exonerações, os gestores do LFDA/SP parti-

ram em busca de soluções à tensão posta. Uma das saídas foi a elaboração de um 

Edital para contratação de “Prestação de Serviços de Apoio Administrativos – Auxiliar 

Operacional de Serviços Diversos”, já que essa carreira havia sido extinta, possibili-

tando assim a contratação via empresa terceirizada, mediante licitação. Conforme 

pontua o Coordenador, houve a tentativa de contatarem empresa terceirizada para 

prestarem o serviço de Auxiliar de Laboratório, contudo, após parecer da Consultoria 

Jurídica do órgão no estado de SP, prevaleceu a ideia de que para fins de maior se-

gurança jurídica, a extinção da carreira era desejável para a contratação de empresas 

prestadoras de serviços.  

Apesar de a saída não ser aquela que mais se adequaria à realidade do órgão, 

os auxiliares operacionais de serviços diversos foram contratados, mediante empresa 

terceirizada, para efetuar diariamente suas atribuições no LFDA/SP. De acordo com 

o Coordenador, tais atividades desempenhadas assemelham-se em 70% às atribui-
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ções da carreira de Auxiliar de Laboratório, o que acaba suprimindo um pouco a ca-

rência de servidores de carreira, já que apesar da diminuição de orçamento, e a dimi-

nuição de força laboral, as atividades desempenhadas aumentaram significativamente 

nos últimos anos. Conforme opinião dos servidores, o desempenhar das atividades 

ocorrem de forma colaborativa entre os dois tipos de contratação.  

“(...) pelo menos da minha parte, assim, a gente acaba fazendo… nessa parte 
de limpeza, praticamente as mesmas funções. No meu caso também recai 
um pouco no que a Fulana falou, às vezes tem uma questão mais complexa, 
precisa usar uma ferramenta de informática que eles não estão muito famili-
arizados, então precisa fazer algum procedimento que tem que usar controle 
de esterilização, que não é uma coisa tão simples que eles sabem…precisa 
fazer a modificação do documento da qualidade, que não é uma coisa trivial, 
e eles não têm muita intimidade com o computador. Aí a gente entra mais 
nessa parte” 

 

Outro ponto positivo trazido pelos entrevistados é a garantia de ocupação do 

posto de trabalho independentemente das situações cotidianas, como, por exemplo, 

faltas médicas e férias, bem como a licença-gestante, algo com maior agravante para 

o desempenho das funções, já que, por ser um local insalubre as servidoras são afas-

tadas por um período maior que os seis meses da licença maternidade. Conforme 

relato dos estatutários essa possibilidade de ocupação dos terceirizados auxilia na 

divisão das tarefas, já que sempre há reposição, e que quando se fala em férias de 

seus colegas estatutários sempre há a preocupação em agendar as férias de modo a 

reduzir o possível impacto na baixa de mão de obra disponível. Seguem breves rela-

tos. 

“(...) no caso do terceirizado, eles têm, a empresa tem o ferista, as férias 
nunca coincidem, sempre tem alguém pra repor. Não é uma pessoa tão ca-
pacitada…Mas é uma pessoa que quebra um galho imenso” 

“O que a gente tenta fazer é não coincidir férias. No caso da físico-química, 
são três setores, se dois servidores tiram férias… não tem condições de fazer 
o trabalho. Não tem. Dependendo da semana do ano...” 

 

Essa preocupação também faz parte do dia a dia dos Chefes de Departa-

mento, já que não há a opção de substituição do servidor ausente, tornando-se um 

limitante ao desempenho das atividades do LFDA, ocasionando até uma possível di-

minuição do quantitativo de amostras analisadas, representando, portanto, uma 

queda de produtividade. 
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“Isso é um limitante, porque não tem... Se um auxiliar meu lá sair seja para 
uma licença-maternidade, um afastamento, um tratamento de saúde ou qual-
quer outro motivo, eu não tenho, não tem ninguém, não tem como repor. Vai 
se falar como? E é aquela questão, se esse afastamento ele é no curto prazo, 
eu consigo contornar, se ele é um afastamento que vai durar três, quatro, 
cinco, seis meses ou mais, aí não… Aí eu já tenho que fazer todo o meu 
replanejamento e, dependendo da situação, eu vou ter que trazer um analista, 
que faz uma atividade mais complexa, pra executar parte dessa atividade, 
pra cobrir, só que aí eu prejudico a minha atividade-fim, porque esse analista, 
ao invés dele tá fazendo análise e entregando resultado, ele tá fazendo uma 
atividade auxiliar. Então, assim, se esse tempo do afastamento, ele existir e 
ele começar a ficar longo, ou repetido com uma frequência, risco seríssimo, 
eu vou ter que entrar em contato com o cliente, porque a gente, o próprio 
Ministério da Agricultura, os departamentos dentro do Ministério da Agricul-
tura, e formalizar uma redução de escopo de análise, porque talvez eu não 
consiga mais fazer, sei lá, duzentas amostras por semana, vou ter que fazer 
só cento e oitenta, porque agora eu estou com uma pessoa a menos. Pode 
acontecer.” 

 

Já como ponto negativo, o entrevistado faz menção ao fato de que um con-

trato de prestação de serviços de Auxiliar Operacional constar como contratante dire-

tamente o LFDA/SP o custo do referido contrato entra como despesa da sua unidade 

orçamentária, diferentemente do custo com os vencimentos dos servidores estatutá-

rios que é despesa do Ministério. Nas palavras do Coordenador, 

“(...)pensando Brasil e outro pensando LFDA São Paulo...o orçamento para 
pagamento dos servidores públicos não sai do nosso orçamento, como vocês 
sabem, sai do Ministério da Economia...então… enquanto que o pagamento 
do salário dos terceirizados sai do nosso orçamento. Então se a gente for 
pensar em termos de Brasil… possivelmente, e aí vai depender do nível sa-
larial da carreira…reduz...vai sair mais custoso às vezes do que o terceiri-
zado. Porém, para nós aqui, para nossa realidade, o terceirizado sai muito 
mais caro do que o servidor, porque o servidor não tem custo para nós. Por 
essa razão...então nesse sentido a gente preferiria não terceirizar, do ponto 
de vista orçamentário, para nós...” 

“E tem outro detalhe, voltando para questão orçamentária. O que que acon-
teceu nesses últimos cinco anos? Desde o início da crise que a gente vem 
reduzindo orçamento, ano após ano. Hoje nós estamos trabalhando, 2019, 
com 50% do orçamento de 2015. Então de lá para cá nós reduzimos muito o 
contrato de terceirizados porque nós fomos obrigados, mesmo por sobrevi-
vência. Então a gente chegou a ter, entre servidores e terceirizados, quase 
trezentos colaboradores aqui. Hoje nós estamos com menos de duzen-
tos...então parte desses foram servidores que aposentaram, evasão e tal, 
mas a grande maioria foram terceirizados que deixaram de…que tiveram que 
ser cortados, dispensados por corte orçamentário. Então, a nossa fragilidade 
também no aspecto da terceirização é essa. No momento da crise, eu perco 
o terceirizado, eu tenho que cortar, porque… é a primeira coisa que corta, em 
termos de despesa fixa.”  

 

Por fim, alguns outros fatos negativos levantados pelo entrevistado foram as 

questões da impossibilidade de efetuarem treinamentos aos terceirizados, a falta de 
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estabilidade, consequentemente, a alta rotatividade desses colaboradores, e a insta-

bilidade emocional em momentos de renovação contratual, bem como a política sala-

rial. 

“Hoje o servidor, você pode pagar um curso para ele, para o terceirizado você 
não pode pagar. Então você tem essa facilidade de buscar mais longo prazo. 
A questão da estabilidade, eu digo diminuir o percentual de rotatividade. En-
tão a gente tende a ser maior, porque antes com o terceirizado, a cada cinco 
anos você mudava o contrato, você sempre tinha uma instabilidade, o pes-
soal ficava muito angustiado “Vou ficar, não vou ficar”… A política de salário 
é uma coisa complicada no caso do terceirizado... e você tem que seguir o 
mercado, então você corre o risco de ter uma redução salarial, dependendo 
do comportamento do mercado. Se você faz uma licitação, a mesma empresa 
ganha e aí você reduz salário, você tem de substituir todo mundo. Então 
existe um nível de angústia e instabilidade que afeta a própria produtividade 
do funcionário. Vésperas de licitação, a produtividade cai porque o pessoal 
está angustiado, não sabe se fica, se não fica… Se o salário vai aumentar, 
se vai diminuir… Então, nesse sentido, há vantagem em você ter um servidor. 
Tudo fica mais estável, não digo só em relação à estabilidade do servidor, o 
serviço como um todo tem menos momentos de angústia...” 

 

Concluímos que os serviços prestados pelos servidores estatutários são in-

dispensáveis para o bom funcionamento do LFDA Campinas/SP, e que apesar de 

desempenharem tarefas repetitivas, de características muitas vezes manuais, a sua 

contribuição para a segurança alimentar é inegável. Contudo, não há o que se falar 

em impossibilidade de prestação do serviço mediante terceirização, em detrimento da 

interpretação intransigente da vedação contida no § 2º do inciso IV, Art. 3º do Decreto 

nº 9507/201814. Todavia, essa terceirização deverá ser sempre realizada respeitando 

a Lei de Licitações, e os princípios da impessoalidade 

Porém, ante essa possível tentativa de terceirização de serviços, os próprios 

servidores estatutários levantam questões acerca de possível utilização de equipa-

mentos com melhor tecnologia, o que poderia, por si só, diminuir a quantidade de 

funcionários necessários, ou pelo menos deixá-los em atividades mais importantes 

para com as suas atribuições, deixando-se de lado medição de temperaturas e con-

trole de umidade de estufas e geladeiras, por exemplo. 

 

14 “Os serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de fiscalização e consentimento relacionados ao 
exercício do poder de polícia não serão objeto de execução indireta.” (BRASIL, 2018). 
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Ante isso, em nosso entendimento, apesar da carreira de Auxiliar de Labora-

tório hoje ser uma atividade acessória ao LFDA, cujos Técnicos de Laboratórios exer-

cem poder de polícia administrativa, não há de se levar em consideração a carreira 

de auxiliar como detentora do poder de fiscalização do Estado. Essa função encontra-

se nas atribuições dos servidores que realizam, de fato, a análise das amostras, e não 

naqueles que a preparam. Pensar a carreira estudada como acessória de fiscalização 

seria permitir interpretações genéricas ao ponto de considerarmos todas as atividades 

desempenhadas no LFDA como acessórias à atividade-fim do laboratório, o mesmo 

que dizer que as carreiras de motoristas, auxiliar de limpeza e copeiros, também não 

poderiam ser executadas indiretamente, já que, de uma forma ou de outra, assesso-

ram as atividades dos detentores de poder de polícia administrativa15. Esse também 

é o entendimento de um dos chefes de Departamento do LFDA, quando questionado 

sobre a presença ou não do poder de polícia nas atribuições dos servidores da carreira 

estudada. 

“Do que eu entendo, não. Eu diria que as carreiras, principalmente de auditor 
fiscal federal, estou falando dentro das LFDAs no Ministério da Agricultura… 
Os auditores fiscais federais agropecuários, os  pesquisadores das ciências 
exatas da natureza, como a Fulana, e os técnicos de laboratório, que também 
é uma outra carreira que a gente tem aqui dentro do laboratório,  além da 
parte que a gente considera de auxílio  ao trabalho de poder de polícia, que 
é a própria fiscalização, a gente entende que a gente exerce em alguns pon-
tos o poder de polícia administrativa quando uma das atribuições nossas é 
fazer auditoria de laboratórios credenciados, de laboratórios privados vincu-
lados ao ministério. E durante essa atividade, muitas vezes a gente emite um 
parecer, dando o motivo de porque aquele laboratório não dá para continuar 
funcionando do jeito que ele tá. A gente considera que esse seria um poder 
de polícia, porque a gente exerce um poder como representante público den-
tro de um órgão privado e, por exemplo, suspendendo as atividades dele para 
atendimento ao serviço público, por exemplo, como credenciados.  Então a 
gente considera que nessa condição, eu estou falando dos auditores fiscais, 
dos técnicos, dos pesquisadores, caso da Ciclana e outros aqui do LFDA, 
que exercem também o poder de polícia nessas situações, não só auxiliam 
na…Mas, assim, são atividades mais pontuais, no nosso dia a dia, a gente 
dá suporte e auxílio à fiscalização” 

 

A fim de que não haja dúbias interpretações do Direito Administrativo, consi-

deramos que a extinção da carreira de Auxiliar de Laboratório é passo fundamental 

para o início da terceirização do serviço, e informamos ao leitor que durante o trabalho 

 

15 Durante o andamento do nosso trabalho o Governo Federal, na data de 20/12/2019, editou o Decreto 
nº 10183/2019 revogando o § 2º do Art. 3º, do Decreto nº 9.507/2018. Corroborando nossa ideia e 
apaziguando, em um certo nível, possíveis discussões acerca da possibilidade ou não da terceirização 
da carreira de Auxiliar de Laboratório. 
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de pesquisa, por meio do Decreto nº 10.185/2020, o Governo Federal foi ao encontro 

de nossa interpretação, consagrando a extinção de mais de 27.611 cargos da Admi-

nistração Pública Federal, dentre eles o de Auxiliar de Laboratório do quadro “Cargos 

de Atividades Técnicas de Fiscalização Agropecuária do Quadro de Pessoal do 

MAPA”, mantendo-se, portanto, a carreira de Auxiliar de Laboratório do PCTAF. 

A interpretação da legislação, somada à nossa visita in loco onde ocorreram 

as entrevistas com os interessados, leva-nos a crer pela necessidade da terceirização, 

para que se possa atender às demandas crescentes do órgão. Para tanto, há de se 

ressaltar a necessidade de um olhar mais atento sob outros prismas, dentre eles a 

questão financeira e a de qualidade, já que, apesar de ser possível essa terceirização, 

a sua real eficiência deve ser fruto de um trabalho aprofundado dos custos, bem como 

da qualidade desejada nessa prestação de serviço. 

Ademais são as questões intrínsecas do cotidiano da terceirização de servi-

ços que acabam muitas vezes ficando naquilo que denominamos “zona cinzenta”, ou 

seja, questões cuja legislação proíbe mas podem ocorrer de maneira sutil no dia a dia 

dos órgãos que empregam esse tipo de terceirização. Dentre essas questões está a 

impossibilidade de subordinação direta entre o contratante e o empregado da empresa 

terceirizada, algo vedado pela legislação, mas que em algumas situações acaba ocor-

rendo, ainda mais quando são situações urgentes para o correto desempenho das 

atividades, pois havendo essa hierarquização entre o terceirizado e o contratante po-

derá incorrer em prática de burla ao concurso público, e, portanto, toda cautela nesse 

sentido é necessária.  

6.2 Auxiliar Operacional em Agropecuária 

 Assim como na Carreira de Auxiliar de Laboratório, a Carreira de Auxiliar 

Operacional fora instituída pela Lei nº 12.312/2010, exigindo-se como formação mí-

nima o Nível Fundamental. Recentemente foram reorganizados para fazerem parte 

do Plano de Carreira dos Cargos de Atividades Técnicas e Auxiliares de Fiscalização 

Federal Agropecuária – PCTAF.  

Dentre suas atividades a serem desempenhadas, podemos citar o inciso V do 

Art. 48, da Lei nº 13.324/2016,  

“desempenho de atividades auxiliares em trabalhos agropecuários simples, 
sob supervisão, envolvendo tarefas relacionadas ao exercício da inspeção, 
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da fiscalização, da classificação e do controle de produtos de origem animal 
e vegetal e da verificação e preservação da sanidade animal e vegetal, res-
peitadas as atribuições privativas de outros cargos.”  

O Decreto nº 8.205/14, que regulamentou a Lei nº 12.312/2010, apresenta de 

maneira mais específica as atribuições do referido cargo em seu Art. 10º e Art. 11, 

incisos I-VI, conforme se segue: 

Art. 10. Ao cargo efetivo de Auxiliar Operacional em Agropecuária do quadro 
de pessoal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com for-
mação de nível fundamental ou equivalente, cabe a execução de atividades 
operacionais, envolvendo tarefas auxiliares em trabalhos agropecuários sim-
ples, respeitadas as atribuições privativas de outros cargos, relacionadas 
com: 

I - a sanidade das populações vegetais; 

II - a saúde dos rebanhos animais; 

III - a idoneidade dos insumos e dos serviços utilizados na agropecuária; 

IV - a identidade e a segurança higiênico-sanitária e tecnológica dos produtos 
agropecuários finais. 

Art. 11. É atribuição do cargo de Auxiliar Operacional em Agropecuária de-
sempenhar atividades operacionais auxiliares nas áreas de: 

I - inspeção, fiscalização e controle dos produtos e subprodutos de origem 
animal e vegetal, insumos e serviços agropecuários e agroindustriais; 

II - inspeção, classificação e controle dos produtos e subprodutos de origem 
animal e vegetal, nos portos, aeroportos, postos de fronteiras e demais locais 
alfandegados; 

III - vigilância agropecuária das importações, exportações e trânsito adua-
neiro de animais, vegetais, insumos, inclusive alimentos para animais, e pro-
dutos de origem animal e vegetal, em portos, aeroportos, postos de fronteira 
e aduanas especiais; 

IV - classificação de produtos vegetais importados e de fiscalização da clas-
sificação de produtos vegetais, subprodutos e resíduos de valor econômico; 

V - inspeção de animais e vegetais, produtos e derivados de origem animal e 
vegetal, partes de vegetais, materiais genéricos vegetais e animais, e inspe-
ção de forragens, boxes, caixas, materiais de acondicionamento e embala-
gens, produtos para alimentação animal, produtos veterinários e agrotóxicos, 
seus componentes e afins; e 

VI - assistência técnica agropecuária, pesquisa e desenvolvimento rural. 

 

Com o objetivo de aprofundarmos nossa percepção sobre a carreira, passa-

mos a entrevistar um gestor local, responsável pela Seção de Vigilância Agropecuária 

de ILHEUS-BA (VIGIAGRO ILHEUS/BA), cuja entrevista ocorreu de forma on-line, por 

meio da ferramenta de reunião Zoom.  
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Conforme o gestor local, as atribuições do VIGIAGRO ILHEUS/BA são, de 

forma resumida, as seguintes 

“O VIGIAGRO possui como competência o controle e a fiscalização das ex-
portações e importações de produtos de origem animal e vegetal, no caso do 
VIGIAGRO ILHEUS/BA, nós trabalhamos exclusivamente com importa-
ção/exportação de produtos de origem vegetal que passam pelo porto de 
Ilhéus. Além de darem apoio à análise documental, via acesso remoto, aos 
portos de Vitória e Santos” 

Dentre essas funções, as de competência do Auxiliar Operacional de Agrope-

cuária remetem-se 

“às partes mais pesadas, ele auxilia na coleta de amostras, lacre, ou seja, a 
execução da lacração da amostra recolhida, sendo este trabalho sempre na 
presença do Auditor Fiscal Agropecuário, já que é o Fiscal que determina a 
parte técnica da coleta, tem que se avaliar a quantidade que vai ser impor-
tada/exportada, quantos sacos de amostra você vai pegar..” 

 Nas próprias palavras do servidor da carreira estudada 

“O porto recebe a importação do cacau, grão de soja, farelo de soja, e as 
fábricas exportam esses mesmos produtos, e eu vou ao local, na companhia 
dos fiscais federais. O trabalho é a localização dos lotes que serão exporta-
dos, no depósito e nas fábricas, junto de um representante da fábrica/despa-
chante alfandegário, os quais fornecem os materiais adequados para a reti-
rada do material, como, por exemplo, o pó do cacau, a manteiga do cacau, 
sendo que o volume da amostra depende da quantidade da exportação. 
Quando é importação, e gente desce no porão do navio, colhe a amostra 
também.” 

 

Diferentemente do apontado na entrevista junto ao LFDA/Campinas, a equipe 

do VIGIAGRO ILHEUS/BA apesar de possuir apenas um servidor da Carreira de Au-

xiliar Operacional, não indicou a necessidade de suplementação dessa mão de obra, 

já que, de acordo com o gestor, a existência de um único servidor é suficiente para a 

sua realidade. Quando questionado sobre uma possível ausência do Auxiliar Opera-

cional, seja por motivo de férias ou faltas, o gestor afirma  

“qualquer outra categoria pode desempenhar as atividades do Auxiliar Ope-
racional, já que ele “apoia”, o que não quer dizer que sem a presença dele o 
serviço não possa ser feito. Então, esse serviço pode ser feito pelo Auditor, 
pelo Agente Administrativo, não tem nada na competência do Auxiliar que 
não possa ser feito pelas outras carreiras, mas isso na realidade de meu es-
critório. Isso é totalmente diferente do porto de Santos, onde qualquer servi-
dor a menos faz uma grande falta” 

“como o agente administrativo também auxilia nessa parte [trabalho do auxi-
liar], então pra nós, não há problemas quando o Auxiliar tira férias, sendo que 
suas atividades são diluídas entre os cinco agentes administrativos, mas a 
realidade do MAPA é a questão de uma possível aposentadoria em massa, 
seja de Auxiliar, Agente ou Auditor, sendo que desses cinco agentes locais, 
apenas um ou dois não preencheram os requisitos de aposentadoria” 
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É clara a inexistência de poder de polícia nas atribuições da carreira do Auxi-

liar Operacional em Agropecuária, já que 

“o poder de polícia, ou poder de império é atributo exclusivo do Auditor Fiscal 
Agropecuário, ele (Auxiliar) não tem competência de, em uma fiscalização, 
tomar a frente, isso ocorre apenas quando não há necessidade de supervisão 
do Fiscal” 

Ante isso a opinião do gestor do VIGIAGRO ILHEUS/BA sobre uma possível 

terceirização da carreira de Auxiliar Operacional Agropecuário é que 

“há resistências em razão da qualidade, já que o servidor público, por ter a 
questão da estabilidade, dos benefícios e até do salário maior, ele tende a 
errar menos do que o colaborador contratado pela empresa, já que este vai 
ganhar menos que o servidor, porque tem que ser assim, senão a empresa 
não vai ter lucro. Então, talvez, possa existir alguma questão com a segu-
rança do serviço prestado, já que aqui tratamos com empresas, armazém, 
navios, mas, resumidamente, esse serviço pode ser sim terceirizado, mas 
com essa ressalva na preocupação da qualidade e segurança” 

“o trabalho do auxiliar em si ele pode ser terceirizado, não vejo problema 
quanto isso, porque não é uma atividade-fim, ele faz um apoio operacional 
mesmo, não tem justificativa técnica para que um terceirizado não possa fa-
zer” 

Nesse mesmo sentido, o servidor pontua que há sim a possibilidade de ter-

ceirização da sua carreira em sua opinião, pois, apesar de possuir mais de 40 anos 

de experiência indica que 

“aquele que vier a me substituir não vai ter muitas dificuldades em exercê-la, 
não vejo nenhuma dificuldade em um rapaz de 20 anos sem experiência exer-
cer essa função. Portanto, não vejo problemas em uma terceirização. E não 
é porque estou para me aposentar, já que se eu estivesse aqui há 10-15 anos 
a minha resposta seria a mesma” 

Todavia, é clara a preocupação do gestor quanto à necessidade de elabora-

ção de certames públicos para a contratação de Auditores Fiscais Agropecuários, pois 

segundo ele, há uma grande defasagem nessa carreira, e que os servidores da ativa 

em sua maioria já possuem os requisitos para a aposentadoria, algo que já é de co-

nhecimento da Administração Pública Federal, segundo ele.  

Uma maior defasagem da carreira, que já está sobrecarregada, poderá impli-

car sanções de países importadores de produtos agropecuários já que é exigência 

que se mantenha esse tipo de poder em mãos de servidores públicos. 

“não existe previsão de concurso de Auxiliar Operacional, a briga nossa den-
tro do MAPA é o concurso de Auditor, que esse sim atravanca nossa atividade 
se não tiver, hoje os países do exterior exigem que a fiscalização seja feita 
pelo Auditor Fiscal Agropecuário, eles não querem saber de terceirizado, eles 
querem que sejam servidores públicos” 
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Portanto, a carreira de Auxiliar Operacional em Agropecuária é passível de 

terceirização quanto ao regime legal, tendo em vista a ausência de poder de polícia 

no desempenho de suas atribuições, sendo necessário, portanto, manter-se a quali-

dade de apoio ao Auditor Fiscal Agropecuário a um custo menor do que é gasto junto 

ao servidor. Para tanto, a análise de custo será objeto de capítulo próprio. Todavia, 

importante pontuar que, independentemente do tipo de contratação de mão de obra 

operacional, seja ela terceirizada ou não, é a manutenção do poder de polícia em 

atribuições de carreiras públicas como a de Auditor Fiscal, já que a atividade econô-

mica advinda da exportação de produtos agropecuários somente é validada pela co-

munidade internacional no caso de a fiscalização ser realizada por servidores públi-

cos. 

Mister saber que a constatação de ausência de poder de polícia em carreiras 

de estado não é sinal de livre possibilidade de terceirização. Apenas indica que o 

caminho é possível, e não obrigatório como alguns podem pensar. Pois, caso haja a 

contratação de empresas prestadoras de serviços, cujos empregados sejam subordi-

nados ao contratante, isso, como já dito, caracterizaria afronta aos princípios de im-

pessoalidade e legalidade, ferindo gravemente os dispositivos constitucionais de 

nosso país. Isso posto, ressaltamos que a metodologia de verificação de poder de 

polícia em carreiras específicas é um dos caminhos a serem seguidos quando ques-

tiona-se a viabilidade de contratação de empresas prestadoras de serviços, e, ha-

vendo ou não poder de polícia, todos os trâmites de contratação, seja via Concurso 

Público seja via contratação indireta deverão ser obedecidos. 

6.3 Agente Administrativo 

A carreira de Agente Administrativo faz parte do Plano Especial de Cargos do 

Departamento de Polícia Federal. O Plano é composto pelos cargos de provimento 

efetivo, que não estejam organizados em carreiras, pertencentes ao Quadro de Pes-

soal do Departamento de Polícia Federal em 21 de março de 2003, mediante enqua-

dramento dos servidores, de acordo com as respectivas atribuições. Em 2004 ocorreu 

o primeiro concurso específico para a carreira, sendo disponibilizado um total de 1.244 

vagas. Após dez anos o segundo concurso foi realizado, totalizando 534 vagas. 

Dentre as atribuições da carreira estão a: 



96 
 

 
 

“(...) realização de atividades de nível médio, de grande complexidade, en-
volvendo a apresentação de solução para situações novas, a necessidade de 
constantes contatos com autoridades de média hierarquia, com técnicos de 
nível superior e/ou contatos eventuais com autoridades de alta hierarquia e 
abrangendo planejamento em grau auxiliar e pesquisas preliminares realiza-
das sob supervisão indireta, predominantemente técnica, visando à imple-
mentação das leis, regulamentos e normas referentes à administração geral 
e específica; supervisão dos trabalhos que envolvam a aplicação das técni-
cas de pessoal, orçamento, organização, métodos e materiais executados 
por equipes auxiliares, chefia de secretarias de unidades da mais alta linha 
divisional da organização.” (BRASIL, 2014:4) 

 

Diferentemente das carreiras de Auxiliar de Laboratório e Auxiliar Operacional 

a exigência mínima de escolaridade, para o Agente Administrativo, é o Ensino Médio 

completo. Com o intuito de obter maiores informações acerca das atividades desem-

penhadas pela carreira, realizamos visitas e entrevistas com representantes do órgão, 

mais especificamente na sede da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. 

Alguns apontamentos realizados pelos entrevistados vão ao encontro dos re-

latos dos representantes do MAPA, como, por exemplo, a escassez de servidores 

estatutários, a dificuldade de gestão de recursos humanos quando das ausências dos 

estatutários e a dificuldade em manter o nível de excelência dos órgãos em um cenário 

com menor número de servidores, bem como a questão de servidores de carreiras de 

Nível Superior realizando atividades meio, que deveriam ser realizadas pelos colabo-

radores de Nível Médio e/ou Nível Fundamental. Conforme mencionado por um dos 

Diretores do Departamento da Polícia Federal (DPF), isso se torna um dos maiores 

desafios para a correta execução das atividades do Agente Administrativo, 

“(...) hoje há um déficit muito grande de agentes administrativos de modo que, 
muitas vezes, temos policiais que são desviados da atividade propriamente 
policial, da atividade-fim da polícia federal, que é de polícia judiciária e tam-
bém outras atividades de cunho administrativo dentro da área de armas, pas-
saporte, migração, controle de produtos químicos, mas, por sua vez, eles são 
muitas vezes utilizados até para suprir também a carência de policiais nessas 
áreas. O que muitas vezes é fundamental, porque você pensar em controle 
de armas, controle de produtos químicos tem uma relevância muito grande 
pra atividade policial também, o combate ao tráfico de drogas, no combate ao 
armamento ilegal, e, por sua vez, o administrativo, ele acaba ali desempe-
nhando um trabalho por mais que não seja diretamente ligado à atividade 
policial, mas por outro lado acaba que ocupa o papel do policial pela carência 
que nós temos” 

 

E, de maneira sucinta, o Diretor Regional Executivo nos explica as atribuições 

do dia a dia dos Agentes Administrativos, 
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“A atribuição do agente administrativo é desempenhar atividades internas que 
não policiais ligadas à movimentação burocrática das superintendências e 
das delegacias descentralizadas, como, por exemplo, atividades de secreta-
ria, tramitação de documentos. Eventualmente também o agente administra-
tivo ele também atua em atividades secundárias, como agente de portaria, 
motorista que não seja em atividade propriamente policial, entrega de docu-
mentos na justiça e outros órgãos. E também temos agentes administrativos 
que atuam em conjunto com os agentes terceirizados em atividades de pas-
saporte, controle de armas, registro também de armamento, segurança pri-
vada na tramitação dos documentos de empresas que necessitam de creden-
ciamento… é… controle de produtos químicos, que também é uma atribuição 
da polícia federal. E dentro da atividade de polícia judiciária, como eles não 
podem desempenhar trabalho cartorário especificamente, que é atividade do 
escrivão, eles, às vezes, dão apoio na atividade de secretaria também, né, 
eventualmente com documentos que não vão necessariamente ser utilizados 
na atividade policial, mas que auxiliam na atividade administrativa das dele-
gacias especializadas” 

 

Portanto, as atribuições desempenhadas envolvem controle de emissão de 

passaportes, bem como o controle de armamentos e produtos químicos, além da mo-

vimentação física de expedientes e de atendimento às demandas internas entre os 

departamentos e Unidades externas da Superintendência de São Paulo do DPF. 

Ocorre, que tendo em vista o extenso escopo de atuação do DPF, há uma sobrecarga 

de atribuições na instituição, conforme palavras do Diretor, o que acaba gerando um 

desconforto aos servidores tendo como resultado sua evasão, principalmente na car-

reira de Agente Administrativo, 

“Hoje frente aí a uma polícia que realiza, a título de comparação, o trabalho 
de 27 instituições, como temos nos Estados Unidos. Hoje a polícia federal 
concentra o trabalho de...imigração, tem um polícia própria nos EUA, o traba-
lho de controle de produtos químicos, por exemplo, lá, tabaco, que tem uma 
polícia própria, capturas, que tem uma polícia própria; fora outras atividades, 
né… Então, hoje o agente administrativo ele acaba por ser fundamental 
nesse apoio, nessa atividade de apoio e, por outro lado, né, a gente percebe 
que não é uma carreira muito atrativa pela questão salarial e temos uma eva-
são muito grande, de modo que temos constantemente aí perdas e não temos 
a reposição.” 

 

Contudo, tais atividades desempenhadas pelos Agentes Administrativos não 

tem a aplicação do poder de polícia administrativa, já que pelas palavras do Diretor 

Regional Executivo seriam funções “meramente burocráticas, não há como eles terem 

poder de polícia. Se eventualmente têm, é de maneira indevida” 

Em um primeiro momento, poderíamos entender como possível sinal a tercei-

rização, contudo, tendo em vista o grande escopo nas funções dos Agentes Adminis-
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trativos, uma análise mais profunda faz-se necessária. Um exemplo de uma das ativi-

dades desempenhadas pelo Agente Administrativo que seria de suma importância 

manter seria o controle migratório, pois de acordo com o Diretor Regional Executivo, 

algumas falhas podem ocorrer, 

“(...) aqui a gente vê que, pra substituir a mão de obra do administrativo e do 
policial, que é mais cara, acaba terceirizando o serviço e prejudicando a qua-
lidade. Isso a gente sente na prática muitas vezes com pessoas procuradas 
que acabam passando pela imigração, com filas maiores, com a parte de 
subtração de menores frente a uma não fiscalização efetiva” 

 

Outro ponto levantado pelo Diretor Regional Executivo vai ao encontro do 

apontado pela Diretora Administrativa do DETRAN/SP, qual seja, a dificuldade em 

inovação legislativa frente aos modelos existentes de contratação, nas palavras do 

Diretor do DPF, 

“(...) com relação hoje à contratação das empresas terceirizadas eu vejo que, 
muitas vezes, há um desvirtuamento da própria lei de licitação que prevê, 
além da questão do preço, a capacitação técnica.  Eu sinto que, muitas vezes, 
até pela questão hoje da corrupção, sempre a tendência é o menor custo. Só 
que daí a gente perde. Perde na questão da capacitação técnica, e, o que 
que ocorre? Hoje você pega aqui um contratado, pela baixa remuneração, há 
uma constante troca…é uma atividade policial, ele tem acesso, muitas vezes, 
não ao documento, que não deve, é sigiloso, mas fisicamente ele está trami-
tando...” 

 

Mesmo com essa dificuldade em garantir a qualidade do serviço mediante o 

melhor preço, o DPF já vem utilizando a terceirização do atendimento há mais de 

quinze anos. Atualmente, na sede da Superintendência da PF em SP, o quadro de 

colaboradores terceirizados das empresas atuantes ultrapassa 350, dentre as ativida-

des de atendimento, segurança patrimonial e copa/limpeza.  

Especificamente sobre o caso do colaborador da empresa contratada para 

realizar o atendimento, o Diretor de Recursos Humanos da Superintendência de São 

Paulo faz algumas ressalvas sobre sua qualidade, o que em nossa visão pode ser 

entendido como um entrave existente na legislação e não algo relacionado à terceiri-

zação em si, já que a alteração da legislação poderia suprir essa diferença. Referimo-

nos à impossibilidade da Administração Pública oferecer treinamentos aos colabora-

dores terceirizados, nas palavras do Diretor de RH, “o servidor [sic] terceirizado ele 

acaba tendo muitas limitações em relação ao servidor administrativo”. 
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O entrevistado levanta também a questão da capacidade operacional limitada 

dos colaboradores terceirizados, ou seja, eles podem efetuar apenas atividades que 

não adentrem nas competências exclusivas do Agente Administrativo e que não sejam 

necessárias acesso aos sistemas de informação de controle de folha de pagamento, 

treinamento, entre outros, por exemplo, pois tais acessos são atribuições exclusivas 

aos servidores públicos. Para o entrevistado, caso houvesse a possibilidade de deixar 

as atribuições dos colaboradores terceirizados idênticas ao do servidor, haveria um 

ganho de qualidade, já que 

“O servidor público, à medida que ele vai envelhecendo no cargo, vai criando 
hábitos, vícios que eu considero negativos… Ele começa a reivindicar mais 
direitos adquiridos ao longo do tempo, por leis que garantem isso, aquilo e 
aquilo outro, esquece um pouquinho das obrigações que ele também tem. O 
terceirizado não. Como ele vem só de obrigação...eu coloco ele num nível 
superior...eu tenho hoje aqui alguns terceirizados que mesmo com essa ca-
pacidade operacional de apenas 40% do servidor estatutário. Ele consegue 
apresentar um resultado superior ao do servidor. ” 

 

Esses maus hábitos dos servidores, de acordo com a visão do entrevistado, 

podem ser resultado daquilo que o Diretor de RH identificou como consequência da 

carreira horizontal: 

“O servidor de nível médio aqui… A carreira, ela é horizontal. Então, indepen-
dente do quanto ele se qualifique, do quanto ele venha a estudar, ampliar sua 
formação acadêmica, ele não vai mudar de carreira por conta disso…então, 
o que que acontece? É muito comum o servidor estatutário, ele estaciona, ele 
para. E você vê muito terceirizado que, mesmo com essa inferioridade legal, 
financeira, ele se capacita, ele continua estudando, continua pesquisando, 
ele busca uma formação. Então eu tenho hoje servidores terceirizados que 
têm uma formação acadêmica muito superior à dos servidores estatutários. 
Mas ele está galgando isso para quê? Para sair daquela condição de tercei-
rizado e ir embora.” 

 

Portanto, essa possível consequência negativa produz um interessante resul-

tado nas relações laborais. Algo que pode e deve ser melhor analisado em pesquisas 

futuras, contribuindo com um debate mais aprofundado sobre a necessidade de uma 

maior gama de ferramentas de ingresso no serviço público, já que atualmente o ser-

vidor de nível médio, interessado em ingressar na carreira de nível superior somente 

o faz via Concurso Público, não existindo a possibilidade de ingresso na carreira ime-

diatamente superior por experiência e análise curricular, sendo essa limitação na ló-

gica das carreiras públicas um exemplo de problema no serviço público. 
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Concluímos que a tarefa de uma possível terceirização da carreira de Agente 

Administrativo é algo bem mais complicada de se fazer em relação à de Auxiliar de 

Laboratório do MAPA, por exemplo. Como vimos, o escopo de atividades do Agente 

Administrativo é demasiadamente amplo o que acarreta nossa primeira preocupação. 

Em nossa análise o primeiro passo seria alinhar junto à instituição, quais são as ca-

racterísticas fundamentais da carreira, e quais podem ser de fato objeto de terceiriza-

ção. Nessas entrevistas podemos constatar a preocupação do Diretor Regional Exe-

cutivo que tendo ciência de que o quadro atual de servidores não está adequado ao 

grande volume de entrada/saída de passageiros nos aeroportos, sendo necessário a 

utilização de mão de obra terceirizada. Contudo, caso haja uma realocação de servi-

dores que atuam na Sede da PF em SP, realizando trabalhos administrativos, para a 

realização desse controle migratório poderemos encontrar um novo ponto de equilí-

brio, cujos serviços administrativos passariam a ser desempenhados por empresas 

contratadas e os serviços de controle migratório passariam a ser controlados exclusi-

vamente por servidores públicos, por exemplo. 

Na busca desse novo ponto de equilíbrio podemos incluir também a explana-

ção sobre os Postos de Emissão de Passaportes – PEPs. A prática, em nossa visão, 

é positiva à APF, já que não envolve contratação nem de serviço e nem de mão de 

obra, não envolvendo, portanto, custos para o DPF. Todavia, ressalta-se que a au-

sência de custos não esgote as outras esferas de atuação que a Administração Pú-

blica deve perseguir, como, por exemplo, a garantia de acesso aos serviços públicos 

para todos os cidadãos, e não somente àqueles que frequentem espaços x e y. Pois, 

trata-se de Convênios firmados entre o órgão e representantes privados, em sua mai-

oria, relacionados a centros de compras com grande movimentação de pessoas, como 

no caso de shopping-centers. Tais convênios são firmados entre as partes, através de 

chamamento público, no qual o ente privado acaba ofertando desde funcionários, ma-

quinário, mobília até o espaço físico; e o ente público oferece o acesso ao sistema de 

emissão de passaporte, supervisionado por Policiais Federais e/ou Agentes Adminis-

trativos, e a expectativa de que o serviço prestado possa aumentar o fluxo de pessoas 

nesses centros de compra. Portanto, dentre as competências dos agentes adminis-

trativos esta é uma das possíveis funções terceirizáveis, ou melhor ainda, passível de 

exclusividade de prestação de serviço mediante convênio com a iniciativa privada, já 

que não envolveria custos para a APF, algo que vem sendo difundido no Brasil todo. 
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Já a qualidade do controle migratório, que está baseada no tempo de espera 

que os usuários enfrentam e principalmente na qualidade de controle, como, por 

exemplo, a eficácia na fiscalização de entrada de pessoas procuradas, ou até mesmo 

na subtração de menores, vemos esse novo ponto de equilíbrio partindo de uma mu-

dança cultural da carreira, que passaria a desempenhar suas funções especifica-

mente no Controle Migratório, sob a supervisão de um Policial Federal, deixando-se 

os serviços administrativos para que uma empresa terceirizada possa fazer. 

Paralelamente a esse esforço é imprescindível o fortalecimento de tecnolo-

gias de Segurança da Informação. Um dos pontos levantados pelos entrevistados é 

que um possível acesso de documentos sigilosos por parte de não servidores podem 

colocar em risco as atividades desempenhadas pela instituição. Portanto, um aumento 

de segurança da informação mediante emprego de novas tecnologias será bem visto 

pelos gestores, criação de níveis de acesso aos documentos físicos, emprego de ma-

lotes lacrados e responsabilização criminal de condutas devidamente apuradas por 

parte dos terceirizados, podem exercer um maior nível de controle aos gestores que 

trabalham com documentos sigilosos. 

Portanto, a tarefa de terceirização na PF será baseada na relação entre a 

instituição e o Ministério da Economia, sendo necessário que se construa, por exem-

plo, um Grupo de Estudo com representantes de todos os envolvidos, inclusive repre-

sentantes da Carreira, para que em conjunto possam verificar quais são essas ativi-

dades essenciais e como poderia ocorrer essa transição e a diminuição do escopo de 

atuação da carreira, já que sob a análise da legalidade acreditamos que há a possibi-

lidade de terceirização de parte dos serviços realizados pelo Agente Administrativo, 

contudo, sempre mediante a comprovação de atendimento às nossas outras duas va-

riáveis, quais sejam, qualidade e custos. Esse último dispenderemos capítulo especí-

fico, e referente à qualidade deveremos nos atentar para que possamos construir me-

canismos de controle quando da implementação de uma possível prática aprovada e 

discutida no Grupo de Trabalho. 

7 ANÁLISE DE CUSTOS 

A tomada de decisão pela terceirização deve pautar-se em um tripé que com-

preende a possibilidade jurídica, o custo e a qualidade do serviço.  
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É certo que este tripé atende aos princípios da administração pública, entre-

tanto, não podemos esquecer que a decisão não pode descuidar de considerar tam-

bém a dignidade dos trabalhadores, sobretudo o atendimento, pela empresa inter-

posta, dos direitos trabalhistas dos terceirizados. A desatenção da Administração em 

relação a esta faceta da terceirização pode, inclusive, ensejar a responsabilidade da 

administração pública por culpa in elegendo (decorrente da má escolha da adminis-

tração no processo licitatório) ou culpa in vigilando (decorrente da não fiscalização do 

contrato).  

MARTINS (2003:15) destaca duas importantes funções para a contabilidade 

de custos, quais sejam, auxiliar os gestores no controle, por meio de dados e acom-

panhamento; e na tomada de decisões, com informações de valores e suas implica-

ções no longo e médio prazo. Desta forma, para que a decisão pela terceirização seja 

efetiva, a contabilidade gerencial é indispensável pois proverá as informações neces-

sárias para a comparação entre os custos envolvidos na contratação de servidores 

efetivos ou do serviço terceirizado. 

Conforme ensina MARTINS (2003: 17), o gasto se dá na compra de um pro-

duto ou serviço “que gera sacrifício financeiro para entidade” e o custo pode ser en-

tendido como um “gasto relativo a bem ou serviço utilizado na produção de outros 

bens ou serviços”. A pesquisa desenvolvida neste trabalho compreende a compara-

ção de custos entre os servidores efetivos lotados em diferentes órgãos da adminis-

tração com os custos da terceirização por meio da contratação de empresas especi-

alizadas.  

7.1 Fontes de informação e dados utilizados 

As informações sobre os custos com servidores efetivos foram fornecidas pela 

própria Administração ou extraídas de sites oficiais do Governo Federal. A Tabela de 

Remuneração dos Servidores Públicos Federais Civis e dos Ex-Territórios é uma im-

portante fonte de informações para a consulta das remunerações dos servidores fe-

derais, uma vez que demonstra a composição da estrutura de remuneração dos car-

gos. Vale registrar que referido documento não traz informações sobre adicionais, vez 

que são inerentes ao próprio servidor. 

Importante observar que a Lei 10.884 de, 18 de junho de 2004, estabelece, 

em seu artigo 8º, que a contribuição previdenciária patronal da União será o dobro da 
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fixada para os servidores, implicando, para o exercício de 2019, uma alíquota de 22% 

calculada sobre a remuneração de contribuição, de modo que foi necessário o trata-

mento das informações para chegarmos ao valor do salário de contribuição dos ser-

vidores para, posteriormente, aplicarmos a alíquota de contribuição patronal. 

Quanto aos terceirizados, o portal da Controladoria Geral da União (CGU) for-

nece informações sobre dados de pessoal terceirizado de todos os órgãos do Poder 

Executivo Federal, atualizados quadrimestralmente. Outra importante colaboração 

para uma melhor análise comparativa adveio das entrevistas de campo realizadas nos 

órgãos públicos, que nos permitiram conhecer as particularidades na execução dos 

serviços atinentes a cada uma das carreiras estudadas, sendo estas as principais fon-

tes de informação para fins de comparação de custos entre a terceirização e os ser-

vidores efetivos. 

7.2 Auxiliar de Laboratório 

O cargo de auxiliar de laboratório, em estudo nesta seção, tem a carreira es-

truturada em apenas uma classe, com quatro diferentes padrões de remuneração, 

com a seguinte composição de remuneração (excluídos os adicionais de caráter indi-

vidual): 

Tabela 3 – Estruturação da Carreira de Auxiliar de Laboratório (jan/2017) 

 

Fonte: Dados fornecidos pelo Ministério da Economia. 

A análise de custo dos servidores efetivos foi realizada com os dados forneci-

dos pelo governo, que demonstrou a integral composição da remuneração dos servi-

dores efetivos, lotados no LFDA/SP, compreendendo: a) vencimento básico; b) adici-

onal de insalubridade; c) auxílio alimentação; d) auxílio transporte; e) férias; f) gratifi-

cação natalina (correspondente ao 13º salário); g) GDTAF (Lei 13.324/16); 
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Assim, ao tratarmos os dados fornecidos pelo Governo Federal16 encontra-

mos, para o exercício de 2019, o custo da administração com os cinco servidores 

efetivos lotados no LFDA/SP, com sede em Campinas, o total de R$ 463.905,63 (já 

somada a contribuição previdenciária patronal). 

A entrevista realizada no LFDA/SP nos proveu importantes informações sobre 

as atividades desempenhadas pelos auxiliares de laboratório, revelando, ainda, a 

existência de terceirizados, na função de “auxiliar operacional de serviços diversos” 

realizando tarefas correlatas às dos servidores efetivos. Desta forma, foi possível com-

parar a planilha de custos dos servidores com o valor efetivo do contrato de prestação 

de serviços. 

Para a análise dos custos com os postos de trabalho terceirizados, as infor-

mações extraídas do portal da Controladoria Geral da União (CGU), apontam o valor 

unitário de R$ 4.603,4417 por posto de trabalho de Auxiliar Operacional de Serviços 

Diversos, que desempenha atividades correlatas ao cargo efetivo estudado. 

Este valor unitário compreende os seguintes custos: a) Composição da remu-

neração: salário-base da categoria; adicional de insalubridade (40% do salário mínimo 

vigente); b) Benefícios mensais e diários: transporte fretado; treinamento/capacitação; 

seguro de vida, invalidez e funeral; assistência odontológica; c) encargos sociais e 

trabalhistas: INSS; SESI ou SESC; SENAI ou SENAC; INCRA; Salário Educação; 

FGTS, Seguro Acidente do Trabalho; SEBRAE; d) 13º salário e adicional de férias; e) 

licença-maternidade; f) provisão para rescisão; g) reposição de funcionário ausente: 

ausências por férias, doença, licença paternidade; ausências legais; acidente do tra-

balho; j) custos indiretos;  k) tributos: PIS/COFINS; e  l) lucro da empresa 

Conforme estabelecido em contrato, o valor do posto de trabalho inclui “todas 

as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclu-

sive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

 

16 Ver Anexo A 
17 Valor constante no Contrato nº 71/2015 firmado pela União, por intermédio do LABORATÓRIO NA-
CIONAL AGROPECUÁRIO – LANAGRO/SP, com a empresa BELTIS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. 
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comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao 

cumprimento integral do objeto da contratação”. 

Analisando as informações relativas aos terceirizados temos o custo anual de 

R$ 386.688,96, com os sete postos de trabalho terceirizados. 

Desta forma, ao compararmos os custos entre servidores efetivos e terceiri-

zados, temos: 

Tabela 4 – Comparação de custos entre servidores e terceirizados 
LFDA/SP (2019) 

Fonte: elaboração própria dos autores. 

Assim, mesmo com uma diferença a menos de dois postos de trabalho, a Ad-

ministração Pública Federal gastou R$ 77.216,67 a mais com os servidores efetivos. 

Com o objetivo de estabelecer a diferença entre o custo de um posto de tra-

balho ocupado por servidor efetivo em comparação com um terceirizado, necessárias 

algumas adaptações: 

a) Desprezar um dos servidores efetivos (E), tendo em vista que para o mês de 

dezembro de 2019 teve seus vencimentos zerados; 

b) Calcular o valor médio mensal do custo do servidor efetivo, somando os valores 

recebidos pelos servidores A, B, C e D, bem como as contribuições previden-

ciárias patronais do período e dividindo o resultado por quatro (número de ser-

vidores) e, após, multiplicar por 12 (número de meses).  

 

Tabela 5 – Custo anual dos servidores do LFDA/SP (2019) 
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Fonte: elaboração própria dos autores. 

O procedimento acima nos leva a um resultado de R$ 7.866,09 de custo mé-

dio por posto de trabalho ocupado por servidor efetivo que, ao ser comparado com o 

custo unitário dos postos de trabalho terceirizados, demonstra uma diferença a mais 

de R$ 3.262,65. 

Tabela 6 - Comparação entre custos de servidor e terceirizados 
(LFDA/2019) 

 

Fonte: elaboração própria dos autores. 

 

7.3 Auxiliar Operacional em Agropecuária 

O cargo de Auxiliar Operacional em Agropecuária é estruturado em apenas 

uma classe, composta por três padrões e tem a seguinte composição de remuneração 

(excetuados os adicionais): 

Tabela 7 – Estruturação Carreira Auxiliar Operacional em Agropecuária 
(jan/2017) 

A B C D
remuneração 

bruta R$ 82.471,77 R$ 84.983,97 R$ 79.153,21 R$ 74.587,75 R$ 321.196,70
salário de 

contribuição R$ 64.243,81 R$ 64.510,35 R$ 64.944,57 R$ 62.554,73
Contribuição 

previdenciária R$ 14.133,63 R$ 14.192,27 R$ 14.287,80 R$ 13.762,04 R$ 56.375,74

R$ 377.572,44

R$ 31.464,37

R$ 7.866,09

TOTAL DO CUSTO

TOTAL CUSTO MÊS

TOTAL CUSTO SERVIDOR
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Fonte: Dados fornecidos pelo Ministério da Economia. 

A remuneração dos ocupantes do cargo de Auxiliar Operacional em Agrope-

cuária compreende: a) vencimento básico; b) adicional de periculosidade; c) adicional 

noturno; d) adicional de insalubridade e) assistência pré-escolar; f) saúde suplemen-

tar; g) auxílio alimentação; h) auxílio transporte; i) férias; j) gratificação natalina (cor-

respondente ao 13º salário); l) Função Comissionada Técnica – FCT; m) Anuênio; n) 

Função Gratificada - FGr; o) GDTAF; p) Gratificação CEPLAC; VPNI; q) contribuição 

previdenciária patronal. 

A planilha fornecida pela Administração Federal aponta um gasto, no exercí-

cio de 2019, de R$ 32.880.987,44 com o cargo de Auxiliar Operacional em Agropecu-

ária, sendo R$ 19.320.388,58 com servidores ativos e R$ 13.560.598,86 com inativos 

e pensionistas. 

Nosso ponto focal para estudar a carreira foi o VIGIAGRO ILHEUS BAHIA 

que, em 2019, teve um gasto de R$ 69.495,67 com a remuneração bruta de um ser-

vidor efetivo, ao qual deve ser somada, ainda, a contribuição previdenciária patronal 

no valor de R$ 10.928,45, totalizando R$ 78.884,87, conforme tabela: 
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Tabela 8 – Custo Anual Auxiliar de Produção Agropecuário – VIGI-
AGRO/BA (2019) 

 

Fonte: Elaboração própria dos autores. 

Conforme informado durante entrevista, o VIAGIAGRO ILHEUS/BA conta 

com apenas um servidor ocupante do cargo de Auxiliar Operacional em Agropecuária 

e não há terceirizados desempenhando a função, visto que suas atividades podem 

ser desempenhadas por qualquer outra categoria, uma vez que são auxiliares, de 

simples execução e quase sempre supervisionadas por um Auditor Fiscal, não exer-

cendo, portanto, poder de polícia. 

Sendo assim, com o objetivo de compararmos o custo do posto de trabalho 

ocupado pelo servidor efetivo da carreira de Auxiliar Operacional em Agropecuária e 

a terceirização do serviço, buscamos no portal da Controladoria Geral da União o valor 

unitário de um posto terceirizado cujas atribuições sejam correlatas ao cargo em es-

tudo. 

Como resultado da pesquisa, encontramos os seguintes contratos de terceiri-

zação de serviços, com o posto de “trabalhador agropecuário em geral” que servirão 

de paradigma para a comparação de custos: 
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a) Contrato administrativo n. 001/2019 firmado entre a União e a empresa 
MAIA SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA, com valor unitário de R$ 
3.518,44 por posto de trabalho (ensino médio); 

 

Contrato administrativo n. 018/2015 firmado entre a União e a empresa 

OTIMA ENGENHARIA LTDA, com valor unitário de R$ 2.197,48 por posto de 

trabalho (ensino fundamental incompleto); 

 

A comparação de custos acima demonstra um gasto bem mais elevado do 

servidor público em relação ao posto terceirizado, seja ele de nível médio ou funda-

mental incompleto, conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 9 – Comparação entre custos de servidor e terceirizados (VIGI-
AGRO/2019) 

CARGO/FUNÇÃO 

CUSTO 
MENSAL - 

SERVI-
DOR 

 
CUSTO UNITÁ-
RIO – TERCEI-

RIZADO 
 

DIFERENÇA 
CUSTO ANU-

ALIZADO 
DIFERENÇA 

ANUAL 

Auxiliar Operacional 
em Agropecuária 

R$ 
6.573,73 - - R$ 78.884,87 - 

Trabalhador agrope-
cuário em geral (en-

sino médio) 
- R$ 3.518,44 -R$ 3.055,29 R$ 42.221,28 - R$ 36.663,59 

Trabalhador agrope-
cuário em geral (en-
sino fundamental in-

completo) 

- R$ 2.197,48 - R$ 4.376,25 R$ 26.369,76 - R$ 52.515,11 

Fonte: Elaboração própria dos autores. 

 

7.4 Agente Administrativo da Polícia Federal 

A composição da remuneração do Agente Administrativo da Polícia Federal, 

cargo de nível intermediário, difere das outras duas carreiras já estudadas em razão 

de ser estruturada em 4 classes (A, B, C e Especial) e 20 padrões de remuneração 

distribuídos por elas. 

Os custos totais com os servidores efetivos compreendem, conforme os da-

dos fornecidos pelo Governo Federal: a) vencimento básico; b) adicional de periculo-

sidade; c) adicional noturno; d) assistência pré-escolar; e) saúde suplementar; c) au-
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xílio alimentação; d) auxílio transporte; e) férias; f) gratificação natalina (correspon-

dente ao 13º salário); g) GDATPF (Lei 11.784/08); h) contribuição previdenciária pa-

tronal. 

Tabela 10 – Estruturação Carreira Agente Administrativo/DPF (jan/2017)

 

Fonte: Dados fornecidos pelo Ministério da Economia 

A planilha fornecida pela Administração Federal aponta um gasto público, no 

exercício de 2019, de R$ 14.833.063,17 com o cargo de agente administrativo, sendo 

R$ 10.798.760,26 com servidores ativos e R$ 4.084.302,91 com inativos e pensionis-

tas. 

Para ajustar melhor o escopo deste trabalho, estreitamos a análise à Delega-

cia Especial de Policia Federal nos Aeroportos Internacionais – DEAIN que, em 2019, 
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teve um gasto de R$ 1.224.633,19 com a remuneração bruta de 15 servidores efeti-

vos, ao qual deve ser somada a contribuição previdenciária patronal no valor de R$ 

210.408,69, totalizando R$ 1.435.071,8818. 

Os custos com servidores efetivos compreendem: a) vencimento básico; b) 

adicional de periculosidade; c) adicional noturno; d) assistência pré-escolar; e) saúde 

suplementar; c) auxílio alimentação; d) auxílio transporte; e) férias; f) gratificação na-

talina (correspondente ao 13º salário); g) GDATPF (Lei 11.784/08); h) contribuição 

previdenciária patronal. 

Analisando os dados fornecidos, chegamos a um custo médio, por servidor, 

de R$ 7.972,62 por mês e R$ 95.671,46 por ano, conforme tabela: 

Tabela 11 – Média de Custos por servidor Agente Administrativo DEAIN 
(2019) 

MÉDIA 

Bruto Anual R$ 81.644,21 
Sal. Cont. Anual R$ 63.760,21 
Cont. Ente Anual R$ 14.027,25 
Total Anual R$ 95.671,46 
    
Bruto Mensal R$ 6.803,68 
Sal. Cont. Mensal R$ 5.313,35 
Cont. Ente Mensal R$ 1.168,94 

 Total Mensal R$ 7.972,62 
Fonte: Dados fornecidos pelo Ministério da Economia 

A entrevista realizada na sede da Superintendência da Policia Federal, em 

São Paulo, revelou que os agentes administrativos são utilizados na execução de ati-

vidades de secretaria, tramitação de documentos, portaria, motorista (para atividades 

não policiais) e entrega de documentos. Além disso, foi-nos informado que já existem 

terceirizados atuando nas atividades de emissão de passaporte, controle de armas, 

registro de armamentos, recursos humanos, etc.. Sendo assim, em razão do grande 

espectro de atividades desenvolvidas pelos agentes administrativos, decidimos com-

parar a planilha de custos dos servidores efetivos, fornecida diretamente pelo Governo 

Federal, com as informações extraídas do portal da Controladoria Geral da União – 

CGU sobre postos de trabalho terceirizados nas funções de motoristas, recepcionistas 

e apoio administrativo. 

 

18 Ver Anexo C. 
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Com relação aos postos de trabalho a serem utilizados como paradigmas para 

as comparações, encontramos as seguintes informações sobre dados de pessoal ter-

ceirizado de órgãos do Poder Executivo Federal, disponibilizadas pela Controladoria 

Geral da União – CGU: 

a) A função de “recepcionista, em geral” tem como valor unitário R$ 

7.788,82 por posto de trabalho (contrato administrativo n. 039/2014 firmado 

entre a União e a empresa BK CONSULTORIA E SERVIÇOS, para atender 

o Aeroporto Internacional de Guarulhos);  

 

b) A função de “motorista de carro de passeio”, tem como valor unitário de 

4.785,71 por posto de trabalho. (contrato administrativo 058/2019, firmado 

entre a União, por intermédio da Universidade Federal do Estado de São 

Paulo – UNIFESP e a empresa RIO MINAS CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 

LTDA); 

 

c) A função de “agentes, assistentes e auxiliares administrativos” tem o va-

lor unitário de R$ 5.102,77 por posto de trabalho. (contrato administrativo nº. 

312/2015 firmado pela União, por intermédio da Superintendência Regional 

e Polícia Federal no Estado de São Paulo com a empresa RIO MINAS – 

TERCEIRIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA); 

 

d) A função de recepcionista bilíngue, diurno e noturno, tem o valor unitário 

de, respectivamente R$ 7.684,98 e R$ 9.126,58 (contrato administrativo n. 

14/2019 firmado pela União, por intermédio da Superintendência Regional 

de Polícia Federal no Estado de São Paulo com a empresa BK CONSULTO-

RIA E SERVIÇOS) 

Ao compararmos o custo médio do cargo de agente administrativo com os 

diversos postos de trabalho terceirizados analisados temos:  

 

Tabela 12 - Comparação de custos entre servidores e terceirizados 
(PF/2019) 
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Fonte: elaboração própria dos autores 

A comparação realizada demonstra a vantagem da terceirização dos serviços 

em comparação com a execução direta das atividades. Note-se, que há uma diferença 

a mais de R$ 2.896,85 ao compararmos o posto de trabalho do agente administrativo 

da polícia federal com o posto de trabalho do terceirizado “agente e auxiliares admi-

nistrativos”. Além disso, a comparação mostra que o desvio de função do agente ad-

ministrativo da polícia federal para atividades diversas é demasiadamente desvanta-

josa à Administração Pública Federal, tendo em vista que, à parte do cargo de recep-

cionista bilíngue (noturno), o posto de trabalho terceirizado é mais barato, em qualquer 

das funções realizadas pelo agente administrativo. 

7.5 Conclusões 

Os comparativos de custos realizados neste capitulo demonstram que, na 

maioria dos casos, o valor do posto de trabalho terceirizado é mais vantajoso finan-

ceiramente à administração em relação aos servidores estatutários.  

Importante lembrar que conforme cláusulas contratuais, em caso de eventuais 

ausências, tais como, faltas, férias e licenças, o posto de trabalho terceirizado é subs-

tituído, enquanto para os servidores efetivos, o local de lotação fica com a força de 

trabalho reduzida. 

A análise foi realizada sobre os dados fornecidos pela Administração Federal 

e compreendem o exercício de 2019, porém, se projetarmos os custos para o futuro, 

vislumbramos a possibilidade de uma diferença ainda maior, tendo em vista questões 

como o crescimento vegetativo da folha de pagamentos dos estatutários, decorrente 

das progressões nas carreiras e aquisição de adicionais e benefícios individuais.   
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Além disso, a terceirização de serviços é vantajosa em relação à execução 

por meio de nomeação de servidores efetivos tendo em vista o custo da folha de pa-

gamento de aposentados e pensionistas, que se apresenta como um dos maiores 

desafios da Administração, pois, na hipótese de terceirização dos serviços, os tercei-

rizados recolhem suas contribuições para o Regime Geral de Previdência Social e, 

portanto, não vão se aposentar às custas do Tesouro. 

Por fim, ressaltamos mais uma vez que as análises e as conclusões depreen-

didas nesse capítulo são relacionadas exclusivamente aos locais de trabalho de nossa 

pesquisa de campo, sendo que poderão ocorrer variações entre outros locais que 

também se utilizam das carreiras estudadas. Portanto, sua utilização como subsídios 

à tomada de decisão deve ser precedida da devida cautela. 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente dissertação teve como objetivo aprofundar o debate acerca das 

diferentes estruturas de prestação de serviços públicos pela Administração Pública. 

Buscou-se apresentar ao leitor diversas ferramentas aplicadas em outras esferas e 

países. Dentre elas destacamos a terceirização, sem, contudo, incluí-la apenas como 

mera terceirização através de contratação de prestadores de serviço, pois, conforme 

apresentado em pesquisa, depreendemos que necessitamos difundir sua utilização 

para outras possibilidades, para que assim possamos, de fato, aumentar a eficiência 

do Estado.  

A tarefa inicialmente acordada entre os pesquisadores e o Ministério da Eco-

nomia era um amplo levantamento de todas as carreiras passíveis de prestação indi-

reta, aqui entendida como qualquer meio de repasse das atribuições antes executa-

das pela Administração Pública Federal a empresas, Pessoas Físicas devidamente 

credenciadas em caráter emergencial, ou a até mesmo Organizações Sociais, por 

exemplo. Contudo, houve a necessidade de um recorte que permitisse um aprofunda-

mento maior, possibilitando um aprimoramento do estudo, tendo em vista que seria 

humanamente impossível realizar um estudo de todas as carreiras existentes na Ad-

ministração Pública Federal (APF) nesse período de tempo. 

O escopo do trabalho foi restrito a três carreiras, sendo elas a de Auxiliar de 

Laboratório e Auxiliar Operacional em Agropecuária, ambas do Ministério da Agricul-
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tura, Pecuária e Abastecimento; além da carreira de Agente Administrativo do Depar-

tamento de Polícia Federal. A escolha foi feita em parceria com a equipe do Ministério 

da Economia, a qual verificou a possibilidade de utilizarem tais carreiras como base 

para futuras aplicações em outras carreiras. 

A metodologia empregada na discussão da possibilidade de prestação dos 

serviços de forma indireta, referente às carreiras estudadas, iniciou-se na busca das 

atribuições de cada uma delas. Nessa leitura inicial vislumbramos que, dentre as atri-

buições previstas em lei, nenhuma delas era de fato exercício de poder de polícia, o 

que vedaria a prestação indireta, todavia, sua ausência também não justifica por si só 

essa possibilidade, pois como sabemos, a contratação direta de mão de obra pela 

APF é oriunda obrigatoriamente via concurso público. Posteriormente, deslocamo-

nos, quando possível, aos locais de trabalho desses servidores, para que pudésse-

mos comprovar se, no decorrer dessas atribuições, de fato, não ocorria a possibilidade 

do exercício de poder de polícia. Deste modo, fato primordial à aplicação desse estudo 

em outras carreiras é a execução de pesquisa inicial semelhante a depreendida nessa 

dissertação. 

Desta maneira, antes de adentrarmos nas possibilidades de prestação de ser-

viços públicos de forma indireta, houve uma revisão jurisprudencial acerca do tema, 

de uma forma geral. Concluiu-se que, apesar de a matéria não ser totalmente pacifi-

cada, vem cada vez mais avançando no sentido de permitir a terceirização no serviço 

público, mas sempre observado os princípios constitucionais, e principalmente sem-

pre atendendo aos princípios da seleção via concurso público quando assim se fizer 

necessário. 

As considerações colocadas em discussão no decorrer do trabalho vão ao 

encontro da necessidade de um Estado mais eficiente, principalmente quando se co-

loca em pauta a grande quantidade de servidores que irão se aposentar nos próximos 

anos. Ante isso, a preocupação de elevarmos o nível de qualidade da prestação de 

serviços públicos é o que nos motivou à busca de casos conhecidos. Como, por exem-

plo, a recente transformação no atendimento do maior órgão de trânsito da América 

Latina, o DETRAN/SP, além das experiências internacionais trazidas. 
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Como o objeto da dissertação são as possibilidades da prestação de serviços 

públicos de maneira indireta, foi pertinente dedicar a maior parte dele para a terceiri-

zação, já que é esta uma das ferramentas mais utilizada na Administração Pública 

Brasileira quando nos remetemos à execução indireta de serviços públicos. Reconhe-

cemos as limitações presentes no estudo, principalmente em virtude do recorte duplo 

- o primeiro na escolha de apenas três carreiras, e o segundo na escolha de apenas 

um local de trabalho dessas carreiras, que são desempenhadas em diversos outros 

locais no Brasil – contudo, as considerações levantadas ao longo do trabalho visam 

ao aprofundamento do debate sobre o tema. 

Nesse último capítulo não buscamos a revisão das conclusões já colocadas 

nos capítulos anteriores. Visamos pontuar quais as grandes inferências trazidas no 

desempenho dessa pesquisa. A primeira delas é a necessidade de promover um am-

plo debate acerca das funções públicas, há urgência nesse tema, principalmente pelo 

fato do risco de queda de qualidade na prestação de serviços públicos, seja pela crise 

financeira pós-2014, a qual será acentuada pela pandemia vivida neste momento, seja 

pela aposentadoria em massa que poderá ocorrer nos próximos anos.  

O Estado, junto com a sociedade civil organizada, deverá promover discus-

sões sobre quais as carreiras fazem sentido na atualidade, o esforço é gigantesco, e 

deverá envolver todos os poderes e esferas da Administração Pública. Uma ampla 

Reforma Administrativa a qual contribua com o fim dos excessos de benesses de al-

gumas carreiras; promova uma maior possibilidade de locomoção horizontal; readé-

que graus e padrões; reestabeleça a distância entre início e fim das carreiras; aprove 

o fim da progressão exclusivamente por tempo de serviço, entre outras. 

A extinção de carreiras não ocorre em paralelo ao fim da demanda dos servi-

ços públicos, portanto, quando se levanta a bandeira da Reforma Administrativa de-

vemos ter cautela para que não cerceemos o direito de cidadãos ao usufruto de diver-

sos serviços públicos. Nesse diapasão pontuamos uma das grandes lacunas presen-

ciadas pelos pesquisadores quando da pesquisa em campo, a necessidade de o Es-

tado implementar e fortalecer serviços públicos inovadores.  

Estamos falando de atribuições que facilmente poderão ser absorvidas por 

maquinários mais tecnológicos, dispensando mão de obra humana, ensejando, por-

tanto, um gasto maior no primeiro momento, com possibilidade de retorno futuros, 
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ainda que a longo ou médio prazo. Porém, a inovação não nos remete apenas a ques-

tões tecnológicas, pois, como vimos no caso dos Postos de Emissão de Passaporte 

da Polícia Federal, a inovação ocorreu na parceria entre o Departamento de Polícia 

Federal e centro de compras, ensejando uma grande economia aos cofres públicos e 

possibilitou, de maneira eficiente, a prestação do serviço de emissão de passaporte 

aos cidadãos usuários. 

O fomento de parcerias público privado, como visto na Inglaterra, trouxe um 

grande salto de qualidade nos serviços de RH daquele país. Apesar dos cidadãos não 

serem os usuários diretos dessa parceria, acabaram sendo indiretamente beneficia-

dos com o aumento da eficiência dos gastos públicos. Nesse escopo há aquilo que 

Prof. Dr. Carlos Ari defende, ou seja, há a necessidade da ‘terceirização do desafio’ à 

iniciativa privada, cabendo a ela a prestação do serviço da maneira que melhor lhe 

convir, não a obrigando a manter, por exemplo, a presença de um atendente humano, 

podendo optar por desenvolver, por exemplo, inteligência artificial para realizar esse 

serviço. Pois, apesar desse impedimento, a rigor, inexistir, pouco se difunde essa con-

cepção junto aos prestadores de serviços, fazendo-se necessário, portanto, uma mu-

dança cultural entre todos os envolvidos, visto que quando da contratação de serviço 

muitas vezes optamos em quantificar a tarefa em termos de hora-homem/mulher, sem 

percebermos que um outro tipo de quantificação seria possível, abrindo-se uma maior 

margem de discricionariedade com fins de inovação nesse sentido. 

Apesar de não ser o escopo da dissertação colocar-se como um estudo eco-

nométrico aprofundado sobre os custos das terceirizações das carreiras estudas, con-

seguimos apresentar ao leitor o início de um caminho sobre os altos custos de algu-

mas carreiras, as quais já podem ser terceirizadas, gerando redução de custos em 

grande parte delas, em contraponto a esse fato também pontuamos a possibilidade 

de congelamento dos níveis de remuneração do serviço público federal, em especial 

dos Poderes Legislativos e Judiciário.  

Em alguns casos a qualidade na prestação dos serviços realizados pelos ter-

ceirizados pode ser superior aos dos servidores, sendo que na opinião de alguns en-

trevistados, isso pode ser o reflexo de um desvirtuamento da condição da estabilidade 

presente no serviço público. Há, portanto, a necessidade de aprofundarmos os meios 
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de accountability dos servidores ineficientes, e principalmente dos que agem com de-

sídia para com a coisa pública. Empregando uma maior capacidade de punição, por 

meio do devido processo legal. Essa discussão é necessária, e quando abordada fre-

quentemente leva a crer que a demissão por ineficiência/desídia é impossível, o que 

na realidade não é verdade. Devemos apenas tornar os meios de gestão e controle 

mais eficientes, para que haja um maior controle de eficiência, cujas métricas de ava-

liação sejam devidamente estabelecidas em comum acordo com o Estado e os servi-

dores públicos, sem que haja uma prática corporativista destes. Além disso, o Estado 

que busca controlar a eficiência deverá fortalecer seus órgãos de controle interno, 

para que possam dar andamento mais céleres aos Processos Administrativos Disci-

plinares. Todavia, tais empregos de responsabilização devem ser sempre uma mão 

de via dupla, no qual o Estado para cobrar maior produtividade deva fornecer meios 

adequados de produção, para que assim o servidor possa ser devidamente avaliado.    

Por fim, porém não menos importante, é imprescindível o fomento à participa-

ção das Organizações Sociais (OS), das Organizações da Sociedade Civil de Inte-

resse Público (OSCIP) e de outras Organizações da Sociedade Civil na prestação dos 

serviços indiretos. A busca de uma maior concorrência entre a iniciativa privada e tais 

entidades visa dar maior possibilidade da manutenção de um espírito público. Essa 

possibilidade visa combater aquilo que pode ser considerado o calcanhar de Aquiles 

da terceirização, qual seja, as questões sociais envolvidas, visto que, os críticos dessa 

ferramenta acabam apontando a existência da exploração da mão de obra, o que po-

deria ser mais facilmente combatido caso a prestação indireta seja realizada por essas 

entidades sem fins lucrativos, podendo estimular salários mais competitivos aos tra-

balhadores, fazendo diminuir-se os níveis de lucro das empresas contratadas em be-

nefício desses assalariados. 

O fomento, porém, não poderá ser realizado sem a devida fiscalização desses 

possíveis contratos, pois, como sabemos, tais entidades podem ser cooptadas por 

grupos que visam pôr em prática atitudes antirrepublicanas, para que possam usurpar 

os caixas das administrações públicas. Todavia, a fiscalização deverá prevalecer de 

forma eficaz, independentemente do vencedor da licitação, sendo ele de natureza ju-

rídica pública ou privada, com ou sem fins lucrativos.  
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Isto posto, vemos que a situação da Administração Pública Federal é delicada 

e sua solução depende de uma visão macro do problema, visto que a escolha de 

apenas uma opção para o enfrentamento do problema não será capaz de dirimi-lo, 

sendo, portanto, a aplicação de um conjunto de ferramentas, em amplas frentes de 

atuação, que poderá auxiliá-la.  

Ante isso, este estudo colocou-se como um possível caminho ao enfrenta-

mento desta questão. Apresentamos diversas ferramentas de prestação de serviços 

de modo indireto, revelando seus pontos fortes e fracos, percorrendo os fatores cha-

ves de sucesso, e principalmente, expondo os seus riscos quando de uma má imple-

mentação. Esperamos que futuras pesquisas possam aprofundar o tema, principal-

mente, expandir a pesquisa em campo, iniciando-se as discussões sobre o melhor 

meio de prestação, se direta ou indireta, em alguma carreira específica e colocando-

o em prática em conjunto com a equipe do Ministério da Economia. 
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ANEXOS 

ANEXO A – Termo de parceria - Mestrado Profissional em Gestão e Políticas 

Públicas (MPGPP-FGV) 

A Emenda Constitucional nº 95, de 2016, que institui novo regime fiscal, estabele-

cendo teto de gastos, foi a alternativa definida para lidar com as crescentes despesas públicas 

em um cenário de crise fiscal. Sua vigência tornou imprescindível a melhoria da gestão dos 
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gastos, de forma a permitir a continuidade das diversas políticas públicas existentes e a viabili-

zar o atendimento de demandas crescentes da sociedade. Assim, não há espaço fiscal para sus-

tentar o ingresso de novos servidores no mesmo nível das saídas, uma vez que elevado percen-

tual do atual corpo funcional já implementou – ou está prestes a implementar - as condições 

para aposentadoria. Nesse sentido, um dos grandes desafios da área de gestão de pessoas refere-

se à consequente redução da força de trabalho, decorrente da crescente solicitação de aposen-

tadorias, sem perspectivas de recomposição. Vale lembrar que a passagem para a inatividade 

não reduz a despesa da União, tendo em vista que as aposentadorias e as pensões são sustentadas 

pelo Plano de Seguridade Social do Servidor Público. 

 

Para lidar com esse desafio, a Administração Pública necessita rever o conjunto de 

cargos efetivos hoje existentes, com vistas a manter foco nas atividades finalísticas e impedir o 

crescimento desmesurado da máquina pública, frente ao crescente aumento de demandas para 

o Setor Público e à exigência de dar respostas tempestivas e com qualidade,  

 

Para tanto, requer-se estudo relativo às possibilidades de terceirização no serviço pú-

blico, levando-se em conta as mudanças recentemente aprovadas para a iniciativa privada. 

 
● Iniciativa privada: 

 

Com o acirramento da crise econômica do Brasil pós-2014 agravou-se a neces-

sidade de atualização de leis trabalhistas. Dentre as mudanças na legislação, podemos 

citar a Lei nº 13429, de 2017, conhecida como Lei da Terceirização, assim como o re-

cente julgamento do STF que foi ao encontro desta lei, ao afirmar a legalidade da ter-

ceirização em atividades-fim. 

 

● Serviço Público: 
 

Propõe-se, portanto, uma análise do atual cenário, a fim de verificar se as mu-

danças ocorridas na iniciativa privada poderão ser adotadas no setor público, para apri-

moramento da gestão e das políticas públicas.  

 

O estudo deve ser capaz de pontuar os pontos fortes e fracos dessas mudanças 

recentes e apresentar, por meio de um processo de benchmark, as possíveis aplicações 

na APF. Contudo, deve-se ressaltar que há limites legais presentes no nosso ordena-

mento jurídico, que devem ser considerados ou, caso seja o entendimento, alterados 

posteriormente, com o objetivo de implementar medidas eventualmente propostas no 

decorrer dos estudos. 

 

 

O estudo deverá compreender: 

a) A comparação entre o custo de  da execução direta da atividade (custo do servidor; 

existência de unidade organizacional responsável pela atividade; material e equipa-

mentos necessários para o desempenho da atividade (compra, almoxarifado, distri-

buição); e da unidade de gestão de pessoas) versus funcionário terceirizado, sendo 

capaz de englobar os mais diversos custos indiretos, como por exemplo, quinquê-

nios, licenças-prêmio, sexta-parte, folgas abonadas, custo previdenciário, licenças 

saúde, etc. Em razão do prazo exíguo para a realização do estudo e da extensa quan-

tidade de carreiras presentes na APF, é preciso ressaltar que haverá a necessidade 

de efetuarmos um recorte que possibilite a aplicação da metodologia a ser criada, e 
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que esta metodologia possa ser utilizada posteriormente em nível macro. Ou seja, 

devemos em comum acordo definir uma Secretaria para que seja utilizada como 

base na aplicação do presente estudo. O estudo deverá ter foco em algumas ativida-

des que possam vir a ser executadas por contratação indireta de serviços. 

 

 

b) O exame das experiências internacionais mais avançadas, sendo capaz de identificar 

as melhores práticas aplicadas em diferentes países. Deve também ser capaz, consi-

derando a qualidade da implementação de tais modelos internacionais, de considerar 

o contexto local, apresentando as eventuais limitações dos modelos encontrados e 

os possíveis pontos de melhoria. 

 

c) Levantamento de atividades típicas ou exclusivas de estado, as quais devem ser 

exercidas por servidores públicos ocupantes de cargos de provimento efetivo. 

 

Dentre as alternativas que venham a ser propostas para liberar a Administração da 

execução direta de atividades, deve-se considerar: 

 

a) Credenciamento de profissionais (PF) e pessoas jurídicas para realização de estudos 

diversos, bem como para atividades técnicas especializadas, como no caso da Saúde, 

na medida da necessidade da APF; 

 

b) Contratação indireta de serviços permanentes. O estudo deve ser capaz de apresentar 

alguns exemplos que sejam capazes de aperfeiçoar o controle da APF sobre a efici-

ência, eficácia e efetividade de tais contratações, a fim de que o governo possa pres-

tar um bom atendimento aos cidadãos e que, caso a empresa contratada não seja 

capaz de atender aos níveis previamente acordados, possa ser penalizada e, em casos 

extremos, possa haver quebra do contrato. 

 

Apoio ao estudo/pesquisa 

 

Como forma de apoio ao estudo/pesquisa a ser realizado na Administração Pública 

Federal, a Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal, do Ministério da Economia colocará 

à disposição dos mestrandos da Escola de Administração de Empresas de São Paulo (EAESP), 

da Fundação Getúlio Vargas (FGV): 

 

a) dados relativos aos registros funcionais dos servidores federais, descaracterizados 

em consonância com as restrições e classificação de sigilo estabelecidas pela Lei nº 

12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação); 

b) acesso às informações e legislações existentes no Departamento de Carreiras e De-

senvolvimento de Pessoas e nas unidades descentralizadas que possam contribuir com a pes-

quisa; 

c) acesso às unidades administrativas do Ministério da Economia, com a devida infor-

mação prévia; 

d) apoios previamente acordados entre o Departamento de Carreiras e Desenvolvi-

mento de Pessoas e a Coordenação do Mestrado Profissional em Gestão e Políticas Públicas; 
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O representante da organização deverá indicar um intermediador entre a FGV e o De-

partamento de Carreiras e Desenvolvimento de Pessoas, para que possa ser criado um canal de 

comunicação transparente e efetivo entre as partes envolvidas, servindo de apoio à pesquisa no 

que tange a possíveis visitas e entrevistas in loco, etc. 

 

 

 

_________________________________ 

FLAVIA NASSER GOULART 
Diretora do Departamento de Carreiras 

e Desenvolvimento de Pessoas da Secreta-

ria de Gestão e Desempenho de Pessoal  

 

_______________                         _______ 

CLÁUDIO GONÇALVES COUTO 
Coordenador do Mestrado Profissional 

em Gestão e Políticas Públicas da Fun-

dação Getúlio Vargas 
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ANEXO B – Custos de folha de pagamento Servidores LFDA/SP (2019) 

 

Fonte: Dados fornecidos pelo Ministério da Economia. 
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ANEXO C - Custos de folha de pagamento servidores Delegacia Especial de Policia Federal nos Aeroportos Internacio-

nais/SP (2019) 
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Fonte: Dados fornecidos pelo Ministério da Economia. 


