
A ameaça da má terceirização  
 
Débitos públicos de prestadora de serviço poderão implicar o contratante.  
 
No dia 29 de maio, o governador Alckmin assinou em Washington contrato de financiamento com 
o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para a construção de espaços culturais na 
periferia de São Paulo que promoverão a inclusão social e a integração de jovens. Serão oito 
locais com teatro, música, dança, esporte e acesso digital, nos quais se prevê o atendimento de 
300 mil pessoas por ano.  
 
O programa, chamado de "Fábrica de Cultura", é boa notícia para todos os que moram em São 
Paulo e acreditam que cultura e violência se excluem. Essa boa notícia, contudo, foi ameaçada 
pela inclusão do estado no Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados no Setor Público 
Federal (Cadin), em função de pendência com o INSS de prestadora de serviços para empresa 
estadual, pendência que resultou em solidariedade da empresa estadual e do estado. Em 
decorrência da inclusão, o estado caracterizou-se como inadimplente e impedido de contratar com 
o BID. O episódio foi superado a partir da rápida e eficaz atuação dos administradores públicos 
pelo deferimento de ação cautelar favorável ao estado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).  
 
Embora superado, o ocorrido faz refletir sob re a necessidade de redobrada atenção na verificação 
da regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária de fornecedores de serviços, antes da 
contratação e durante a vigência do contrato. "Antes qualificar e habilitar proponentes, depois 
cotar": essa é regra de ouro na contratação de serviços para evitar altos custos futuros.  
 
A formação de preços na área de serviços em geral não tem complicações técnicas, pois o fator 
tecnológico e de remuneração do conhecimento é relativamente baixo, comparativamente, por 
exemplo, à indústria farmacêutica ou eletrônica. Para o potencial cliente de terceirização não há 
dificuldade em avaliar se o preço está abaixo dos custos e impostos inerentes à atividade. Preços 
anormalmente baixos com certeza refletem sonegação ou dire itos escamoteados, que recairão 
futuramente sobre o cliente. Não basta exigir certidões antes da contratação. É preciso 
acompanhar a regularidade da empresa no decorrer do contrato. Mesmo tal acompanhamento 
deve ser exigente. Por exemplo: todo mês deve ser verificada a compatibilidade do número de 
empregados, salários e dias trabalhados entre as indicações nas guias de FGTS apresentadas pelo 
fornecedor e a folha de pagamentos do pessoal alocado para evitar pagamento parcial, com 
conseqüências para o cliente.  
 
Também merecem atenção terceirizadoras que apresentam liminares que permitem não descontar 
o INSS na fonte. É fundamental verificar se tal expediente esconde a intenção de sonegar 
contribuição, na qual o cliente será inexoravelmente tido como solidário. O noticiário da imprensa 
comprova que entre os maiores devedores da Previdência estão empresas de higiene e segurança.  
 
Quanto a estas últimas, é ainda praticada a transferência de firmas em dificuldades financeiras 
para prepostos sem patrimônio, os chamados "laranjas". É evidente que não faz sentido contratar 
segurança com uma empresa cujo proprietário legal não conhecemos ou não se apresenta. Vários 
são os episódios de clientes que descobrem, depois do problema ocorrido, que aquele que se dizia 
responsável pela empresa não tem nenhum vínculo legal com ela, pois a passou, nos termos 
legais, a terceiro despreparado. Problema que pode extrapolar solidariedade em passivos e 
alcançar questões criminais.  
 
A terceirização é instrumento eficaz para a produtividade, a qualidade e a competitividade das 
empresas. Mas é preciso que não se transforme, pelo descuido, em bomba-relógio econômico-
financeira contra o cliente. 
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