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Fiscalização do Cumprimento das Obrigações Trabalhistas dos Contratados  

 

A Secretaria da Controladoria Geral do Estado – SCGE, no exercício de sua atribuição de 

orientação aos gestores públicos estaduais, e a respeito da responsabilidade subsidiária do Estado, 

quando atua como tomador de serviços, vem, por meio desse informe, orientar: 

A falta de cumprimento dos encargos trabalhistas, por parte do contratado, gera 

responsabilidade subsidiária para os órgãos e entidades públicas estaduais que não realizarem a 

fiscalização durante a execução do instrumento contratual. 

É sabido que o contratado deverá manter-se regular durante toda a execução do contrato, 

conforme condições exigidas para habilitação e qualificação da licitação, consoante determina o inciso XIII, 

do art. 55 da Lei Federal 8.666/93, e segundo jurisprudência constituída pelo Tribunal de Contas da União, 

esta obrigação se estende às contratações por dispensa ou inexigibilidade.  

Desse modo, o Tribunal Superior do Trabalho - TST firmou entendimento no sentido de que o 

Estado, quando atua como tomador de serviço, é responsável subsidiário pelo inadimplemento das 

obrigações trabalhistas do contratado, caso evidenciada sua conduta culposa no cumprimento das 

obrigações da Lei 8.666/93, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e 

legais da prestadora-empregadora. 

Assim sendo, o TST deu nova redação à Súmula 331, incluindo os itens V e VI, estabelecendo que 

os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente quando ficar 

“evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, 

especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora 

de serviço como empregadora.” E que “A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços 

abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral.”    

 

O Decreto estadual nº 25.304/2003, que regula a citada fiscalização, exige que as empresas 

apresentem as cópias autenticadas de todos os documentos comprobatórios do pagamento 

referente aos encargos trabalhistas e previdenciários de cada trabalhador, com antecedência mínima 

de 5 (cinco) dias úteis da data do pagamento a ser efetuado pelo órgão ou entidade pública contratante. 

A fiscalização compreende, também, a conferência de toda documentação apresentada pela 

contratada.  

 

Esta SCGE, através da Chefia das Ações de Orientação, coloca-se à disposição para maiores 

esclarecimentos. 


