MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO
GABINETE SUBPROCURADOR PATRICK MESQUITA
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO DO PARÁ

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, vem,
através do Subprocurador de Contas que esta subscreve, no desempenho de sua missão
institucional de defender a ordem jurídica e o regime democrático, nos termos delineados no
art. 11 de sua Lei Orgânica (Lei Complementar nº 9/1992, com redação dada pela Lei
Complementar nº 85/2013) e com fulcro nos artigos 130 da Constituição Federal e 41 da Lei
Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Pará, oferecer a seguinte

REPRESENTAÇÃO
em face da Secretaria de Estado de Administração do Estado do Pará (SEAD), a ser
representada pela sua insigne Secretária, a Sra. Alice Viana Soares Monteiro, pelos
fundamentos de fato e de direito que se passa a expor.
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I.

DOS FATOS.
Em rotina de fiscalização, atividade inerente aos seus misteres constitucionais,

o Ministério Público de Contas do Estado do Pará instaurou Procedimento Administrativo
Preliminar de número 2016/0105-9 com o fito de colher subsídios e elementos de
convencimento acerca das eventuais responsabilizações subsidiárias a que o Estado do Pará
está sujeito ou já foi condenado em decorrência de contratações de empresas para cessão
de mão de obra.
Isto porque a súmula 331 do TST impõe ao Poder Público contratante de
serviços terceirizados a responsabilidade subsidiária por eventuais débitos trabalhistas da
empresa contratada em face de seus empregados, quando constatada desídia da
Administração na fiscalização do cumprimento das obrigações da prestadora de serviço como
empregadora, resultando em considerável prejuízo ao erário que, além de suportar a
remuneração da empresa contratada, eventualmente ainda acaba por arcar com as verbas
trabalhistas e previdenciárias resultantes da condenação.
Indagada acerca do número de reclamações trabalhistas intentadas em face
do Estado do Pará e suas autarquias e fundações públicas com base na súmula 331 do TST,
a Procuradoria Geral do Estado (PGE) informou que, no período de 08/02/2010 a 23/02/2016,
foram autuadas nada menos que 2.962 (duas mil, novecentas e sessenta e duas) ações
trabalhistas, das quais 1.906 (um mil, novecentas e seis) permanecem ativas, não tendo
disponibilizado dados acerca das condenações.
Ressalte-se, outrossim, que tais números não consideram as fundações e
autarquias, tendo em vista que a PGE representa apenas os órgãos da administração direta
estadual.
A Secretaria de Estado de Administração do Estado do Pará (SEAD), por sua
vez, questionada acerca da existência de normativo estadual que regule as contratações de
terceirização de mão de obra e sobre as medidas que vêm sendo tomadas para evitar a
condenação subsidiária do Estado em demandas fulcradas na súmula 331 do TST, informou
que não há normativo estadual, mas que tem adotado as medidas constantes no Ofício
004/2015 da PGE, o qual, dentre outras, orienta os órgãos da administração pública direta e
indireta a cumprir as exigências da Instrução Normativa nº 02/2008 do Ministério de
Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG).
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Quanto à capacitação dos fiscais de contrato para exercerem sua função, a
Secretaria informa que frequentemente promove treinamentos para orientar os órgãos da
administração direta e indireta na fiscalização dos contratos e anexa memorando circular em
que especificamente os fiscais de contratos cujo objeto é a terceirização de mão de obra
foram convocados para receberem as orientações constantes do supracitado Ofício 004/2015
da PGE. Todavia, não há qualquer dado sobre a efetividade da fiscalização realmente
procedida.
Eis os fatos, expostos em aligeirada síntese.
Passemos ao cotejo jurídico.

II.

DO DIREITO.
A. DO CABIMENTO E DA LEGITIMIDADE ATIVA.
O

consagrado

direito à

petição,

de

salvaguarda

constitucional,

é

instrumentalizado nos Tribunais de Contas através do manejo de representações e
denúncias. Visam ambos os institutos a um fim único: levar ao Tribunal de Contas o
conhecimento de ato administrativo reputado ilegal, ilegítimo, ou antieconômico, clamando
pela atuação da Corte na sua devida apuração e correição.
O que difere, fundamentalmente, a denúncia da representação, é a qualidade
do sujeito ativo, posto serem as denúncias disponíveis a qualquer um do povo, ao passo que
as

representações

possuem

rol

de

legitimados

ativos

taxativamente

expressos,

correspondentes a determinadas autoridades públicas com atribuição e dever de zelar pelo
bom desempenho do controle externo.
No âmbito do Tribunal de Contas do Pará não é diferente.
Denúncia e representação são tratadas na mesma sessão da Lei Orgânica, e
sua regulação básica se extrai a partir dos art. 39 a 42 da LOTCE/PA.
Ei-los:
“Denúncias e Representações
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Art. 39. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte
legítima para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de
Contas do Estado.
Art. 40. A denúncia sobre matéria de competência do Tribunal deverá referir-se
a administrador ou responsável sujeito à sua jurisdição, ser redigida em
linguagem clara e objetiva, conter o nome legível do denunciante, sua
qualificação e endereço, e estar acompanhada de prova ou indício concernente
ao fato denunciado ou à existência de ilegalidade ou irregularidade.
Art. 41. A representação deverá ser encaminhada ao Presidente do Tribunal de
Contas ou ao Conselheiro Relator, conforme o caso:
I - pelos titulares dos controles internos dos órgãos públicos, sob pena de serem
considerados responsáveis solidários;
II - por qualquer autoridade pública Federal, Estadual ou Municipal;
III - pelas equipes de inspeção ou de auditoria;
IV - pelos titulares das unidades técnicas do Tribunal.
Art. 42. A fim de preservar direitos e garantias individuais, o Tribunal de Contas
dará tratamento sigiloso às denúncias e representações, até decisão definitiva
sobre a matéria.
Parágrafo único. O denunciante não se sujeitará a qualquer sanção
administrativa, cível ou penal, em decorrência da denúncia, salvo em caso de
comprovada má-fé.”

Por sua vez, o Regimento Interno esmiúça o procedimento das
representações e denúncias do art. 226 ao artigo 234, deixando assente no art. 230 que
“Julgada procedente a denúncia e depois de esgotado o prazo para eventual recurso, a
autoridade pública competente será notificada para as providências corretivas e/ou
punitivas cabíveis.”
Embora o artigo 230 só se refira às denúncias julgadas procedentes, sua
aplicabilidade abrange também as representações, de acordo com a norma extensiva prevista
no art. 234 “Aplicam-se às representações, no que couber, os dispositivos constantes dos
arts. 227 a 233.”
Ora, não se pode haver dúvidas do cabimento da presente representação, já
que a conduta administrativa impugnada diz respeito à matéria inequivocamente da jurisdição
da Corte de Contas (contratos administrativos estaduais e preservação do erário
estadual).
De outra banda, o autor da representação é o próprio Ministério Público de
Contas, a quem a Constituição Federal atribuiu a missão de zelar pela ordem jurídica no
âmbito dos Tribunais de Contas, e que é, evidentemente, autoridade pública estadual nos
exatos termos no inciso II, do art. 41 da Lei orgânica do TCE.
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Aliás, a legitimidade e o protagonismo do Ministério Público de Contas
no oferecimento de representações é ilação que se extrai da própria lógica do sistema
dos Tribunais de Contas.
O que se pretende, portanto, por meio desta representação, é provocar a exata
conduta administrativa, de modo que sejam tomadas as medidas preventivas cabíveis de
modo a minimizar as condenações do Estado do Pará a responder subsidiariamente por
eventuais débitos trabalhistas gerados por empresa contratada para terceirização de mão de
obra.
B. DA LEGITIMIDADE PASSIVA
Para fins de melhor controle dos resultados práticos advindos da procedência
de representações que possuam caráter marcadamente genérico, isto é, com a aptidão a
afetar todas as unidades jurisdicionadas pelo Tribunal de Contas da União, a Corte de
Contas Federal desenvolveu o conceito de “órgãos gestores superiores (OGSs)” que podem
ser definidos como aqueles com poder de centralizar as decisões sobre determinado assunto
no âmbito da Administração Pública Federal (APF), normatizando e espraiando os
procedimentos necessários e cobrando os resultados definidos dentro de cada Poder da
República.
Não nos deixa mentir sobre o entendimento do TCU acerca do assunto o
trecho a seguir, destacado do Acórdão 2.859/2013 Plenário:
“20. Por fim, considerando que o fato atinge toda a APF, a proposição de
providências estruturantes deve ser endereçada aos órgãos governantes
superiores (OGS"s) da área, termo inicialmente talhado no Acórdão 2.308/2010P, em referência específica à área de tecnologia da informação, mas que pode ser
facilmente

estendido

para

a

área

de

logística

como

um

todo.

21. Em analogia ao conceito insculpido nos Acórdãos 2.308/2010-P e 1.145/2011P, pode-se dizer que os OGS"s em governança logística são aqueles que têm a
responsabilidade de normatizar e fiscalizar o uso e a gestão dos recursos
logísticos em suas respectivas áreas de atuação e com jurisdição específica sobre
outros órgãos/entidades da APF. No presente caso, podem ser considerados os
seguintes.”
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Assim, ao invés da representação ser endereçada em face de todas as
unidades jurisdicionadas pelo Tribunal de Contas, o que, certamente, se transformaria em
grande obstáculo para a efetividade e controle das emanações advindas da Corte de Contas,
o TCU desenvolveu jurisprudência no sentido de bastar, nessas situações, a assinalação dos
órgãos gestores superiores de cada poder e de cada órgão constitucional autônomo.
Tais lições podem ser perfeitamente trazidas para o âmbito da atuação do
TCE/PA e da administração pública estadual (APE), forte na premissa que o processo deve
ter como missão servir e se adequar ao direito material.
De fato, em representações como esta, hábil a trazer repercussão no seio de
toda a administração pública estadual (APE) e em cada uma das unidades jurisdicionadas
deste Egrégio TCE, melhor será que o Tribunal de Contas do Pará, ao invés de exigir o
endereçamento da petição inicial em face de todas as unidades jurisdicionadas, se limite a
eleger os órgãos de governantes superiores da matéria tratada nos autos.
Pegando por empréstimo esta valiosa jurisprudência do TCU é que se denota
que, no âmbito estadual, a Secretaria encarregada de centralizar decisões acerca as
contratações públicas é a Secretaria de Estado de Administração1. Assim, a SEAD se
manifestará nos autos não em razão dos seus próprios contratos, mas na qualidade de
autoridade centralizadora da gestão contratual do estado.
De outra banda, é de todo pertinente que sejam instadas a se manifestar a
Auditoria-Geral do Estado e a Procuradoria-Geral do Estado, haja vista suas relevantes
atribuições no âmbito do controle interno e da advocacia pública, respectivamente.

1

A Secretaria de Estado de Administração - SEAD, criada pela Lei nº 4.582, de 24 de dezembro de 1975,
como órgão da administração direta do Estado, subordinada diretamente ao Governador do Estado do
Pará, tem por finalidade institucional formular, normatizar, executar e avaliar as políticas públicas nas
áreas de gestão de pessoas, gestão da cadeia logística, gestão de patrimônio, gestão do desenvolvimento
organizacional e governança pública, gestão da prestação de serviços públicos à população e gestão da
saúde ocupacional, visando à integração e ao alinhamento das políticas públicas e dos sistemas de gestão
no âmbito do Poder Executivo Estadual. (extraído do site da SEAD).
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C. DA SÚMULA 331 DO TST E DA FISCALIZAÇÃO DOS CONSTRATOS
ADMINISTRATIVOS
Dispõe a súmula 331 do TST, verbis:
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova redação do
item IV e inseridos os itens V e VI à redação) - Res. 174/2011, DEJT divulgado
em 27, 30 e 31.05.2011
I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se
o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho
temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974).
II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não
gera vínculo de emprego com os órgãos da Administração Pública direta, indireta
ou fundacional (art. 37, II, da CF/1988).
III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de
vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como
a de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que
inexistente a pessoalidade e a subordinação direta.
IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador,
implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas
obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também
do título executivo judicial.
V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem
subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua
conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de
21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações
contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida
responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações
trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.
VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as
verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral.
(grifei)

Com fundamento no verbete, a Justiça do Trabalho vem sistematicamente
condenando os entes públicos a pagar débitos trabalhistas na ocasião em que se vislumbra
falha na fiscalização do Estado acerca das obrigações patronais do contratante terceirizado.
Tais decisões, aliás, têm encontrado guarida no Supremo Tribunal Federal
(STF), que de forma recorrente vem confirmando a validade da súmula, conforme se
depreende de vários julgados2, dentre os quais o da elucidativa ementa abaixo colacionada:

2

Rcl 19281 AgR / RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, julgado em 10/03/2015; Rcl 18181 AgR / RS,
Rel. Min. LUIZ FUX, 1ª Turma, julgado em 21/10/2014; Rcl 20905 AgR / RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Rel.
p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, 2ª Turma, julgado em 30/06/2015
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AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE
SUBSIDIÁRIA. ARTIGO 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. CONSTITUCIONALIDADE.
ADC 16. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVER DE FISCALIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE
10. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A aplicação do artigo 71, § 1º, da Lei n. 8.666/93, declarado constitucional
pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, não exime a
entidade da Administração Pública do dever de observar os princípios
constitucionais a ela referentes, entre os quais os da legalidade e da
moralidade administrativa.
2. A Administração tem o dever de fiscalizar o fiel cumprimento do contrato
pelas empresas prestadoras de serviço, também no que diz respeito às
obrigações trabalhistas referentes aos empregados vinculados ao contrato
celebrado, sob pena de atuar com culpa in eligendo ou in vigilando.
3. A decisão do tribunal que reconhece a responsabilidade do ente público
com fulcro no contexto fático-probatório carreado aos autos não pode ser
alterada pelo manejo da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 11985AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2013,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 14-03-2013 PUBLIC 15-03-2013.
4. A ausência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma citada na
decisão impugnada afasta a violação à Súmula Vinculante 10 desta Corte.
5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao
desprovimento do agravo regimental. Súmula 287 do STF. Precedentes: Rcl nº
5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe-152 de
15/8/08; ARE 665.255-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda
Turma, Dje 22/5/2013; AI 763.915-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira
Turma, DJe 7/5/2013. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF, Rcl 17.105-AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, 1ª Turma, Julgado em
21/10/2014) (grifei)

Como se observa, se por um lado a validade da súmula é confirmada, por
outro, fica plenamente ratificado e explicitado que a responsabilização subsidiária não decorre
automaticamente do inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da empresa
contratada, mas deriva e, frise-se, só se aplica, nos casos em que a Administração não
exerce de forma eficaz seu dever de fiscalização3.

3

RECURSO DE REVISTA. TERCEIRIZAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADC
N.º 16. INEXISTÊNCIA DE CULPA IN VIGILANDO. Em recente julgamento, proferido nos autos da ADC n.º 16,
o Supremo Tribunal Federal esteve diante da Súmula n.º 331, IV, deste TST, vindo a decidir que o art. 71, §
1.º, da Lei n.º 8.666/93 não exime a administração pública de responsabilidade subsidiária pelos créditos
dos empregados das empresas prestadoras de serviços quando houver incorrido na culpa in vigilando. Em
face do entendimento adotado na Suprema Corte, coube a este TST proceder a uma releitura da Súmula
n.º 331, IV, e modificar a linha decisória até então adotada, restringindo a aplicação do verbete sumular
às hipóteses nas quais as premissas fáticas estabelecidas nas instâncias ordinárias revelem a existência
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Eis porque não há violação ao art. 71, §1º4 da Lei nº 8.666/93.
Segundo o que se tem decidido, a responsabilidade da Administração, nesses
casos, é subjetiva, só podendo ser reconhecida no caso concreto, a depender das condições
fáticas.
A responsabilização, in casu, decorre da culpa in vigilando, já que, ao não
fiscalizar a conduta do prestador de serviço quanto ao cumprimento das obrigações
trabalhistas (e previdenciárias), o tomador dos serviços age em flagrante abuso de direito,
cabendo-lhe também algum tipo de responsabilidade.
Por conseguinte, se o administrador público, por culpa ou dolo, não cumpre
sua obrigação de fiscalizar o contrato, qualquer lesão daí decorrente pode acarretar a
responsabilização da Administração, não sendo admissível, portanto, que o gestor se
mantenha alheio e/ou inerte diante da inadimplência da empresa contratada quanto às
obrigações trabalhistas e previdenciárias, sob pena de dar causa a significativo dano ao
erário.
A partir de tal entendimento, reforça-se a ideia de que a prerrogativa de
fiscalizar a execução dos contratos firmados, concedida à Administração pelo art. 58, III da
Lei nº 8.666/93, possui um viés consideravelmente impositivo, constituindo-se na realidade
em verdadeiro poder-dever de que não pode se escusar o administrador, conforme
didaticamente leciona o prof. Marçal Justen Filho (2009, p. 781)5:

da culpa in vigilando do ente público tomador de serviços, que se consubstancia na falta de fiscalização
do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora. Na espécie, nota-se que o Tribunal
a quo em nenhuma passagem consignou a existência de conduta culposa por parte da CONAB, o que, diante
da nova interpretação dada à temática da responsabilidade subsidiária, importa na inaplicabilidade do item
IV da Súmula n.º 331/TST. Recurso de Revista não conhecido. (PROCESSO Nº TST-RR-85190039.2008.5.12.0037, 4ª Turma, Relatora Ministra Maria de Assis Calsing) (grifei)
4

Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da
execução do contrato.
§ 1º - A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à
Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a
regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.
5

JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de Licitações e Contratos Administrativos. São Paulo: Dialética, 2009, p. 781
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“O regime de Direito Administrativo atribui à Administração o poder-dever de
fiscalizar a execução do contrato (art. 58, III). Compete à Administração
designar um agente seu para acompanhar diretamente a atividade do outro
contratante. O dispositivo deve ser interpretado no sentido de que a fiscalização
pela Administração não é mera faculdade assegurada a ela. Trata-se de um
dever, a ser exercitado para melhor realizar os interesses fundamentais.
Parte-se do pressuposto, inclusive, de que a fiscalização induz o contratado a
executar de modo mais perfeito os deveres a ele impostos” (grifei)

Nesse cenário, claro está que a importância e a responsabilidade do fiscal do
contrato, designado em obediência ao art. 676 da Lei de Licitações, torna-se ainda maior nos
casos de terceirização de mão de obra, sendo imprescindível que os servidores designados
para tal desiderato sejam devidamente capacitados e instruídos, cabendo ainda à
Administração prover-lhes mecanismos eficientes para se desincumbirem de relevante
missão, já que, em tais casos, a atuação diligente, precisa e célere do fiscal é indispensável
para evitar eventuais prejuízos aos cofres públicos.
Sensível a esse novo panorama, no âmbito federal, o Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), por provocação do Tribunal de Contas da União
(TCU) e da Advocacia Geral da União (AGU), vem constantemente atualizando a Instrução
Normativa nº 02/2008 que “dispõe sobre as regras e diretrizes para a contratação de serviços”,
para incluir orientações que visam a evitar a condenação subsidiária da Administração.
Este é o teor, em especial, do art. 19-A da IN/MPOG nº 02/2008, verbis:
Art. 19-A. O edital deverá conter ainda as seguintes regras para a garantia do
cumprimento das obrigações trabalhistas nas contratações de serviços
continuados com dedicação exclusiva de mão de obra: (Redação dada pela
Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013):
I - previsão de provisionamento de valores para o pagamento das férias,
13º (décimo terceiro) salário e verbas rescisórias aos trabalhadores da
contratada, que serão depositados pela Administração em conta vinculada
específica, conforme o disposto no Anexo VII desta Instrução
Normativa; (Redação dada pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de
2013)
(...)
d) ao final da vigência do contrato, para o pagamento das verbas
rescisórias; e (Incluído pela Instrução Normativa nº 3, de 16 de outubro de 2009)
(...)
III - previsão de que o pagamento dos salários dos empregados pela
empresa contratada deverá ser feito por depósito bancário, na conta dos

6

Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração
especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes
a essa atribuição.
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empregados, em agências situadas na localidade ou região metropolitana
em que ocorre a prestação dos serviços; (Redação dada pela Instrução
Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)
IV - a obrigação da contratada de, no momento da assinatura do contrato,
autorizar a Administração contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia
na forma prevista na alínea “k” do inciso XIX do art. 19 desta Instrução
Normativa;(Redação dada pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro
de 2013)7
V - a obrigação da contratada de, no momento da assinatura do contrato,
autorizar a Administração contratante a fazer o desconto nas faturas e
realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas
diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições
previdenciárias e do FGTS, quando estes não forem adimplidos; (Incluído
pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)
VI - disposição prevendo que a contratada deverá viabilizar, no prazo de 60
(sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços, a emissão do
Cartão Cidadão expedido pela Caixa Econômica Federal para todos os
empregados; (Incluído pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de
2013)
VII - disposição prevendo que a contratada deverá viabilizar, no prazo de 60
(sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços, o acesso de seus
empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da
Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas
contribuições previdenciários foram recolhidas; (Incluído pela Instrução
Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)
VIII - disposição prevendo que a contratada deverá oferecer todos os meios
necessários aos seus empregados para obtenção de extrato de recolhimento
sempre que solicitado pela fiscalização. (Incluído pela Instrução Normativa nº 6,
de 23 de dezembro de 2013)
§ 1º Os valores provisionados na forma do inciso I somente serão liberados para
o pagamento das verbas de que trata e nas seguintes condições: (Incluído pela
Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)
I - parcial e anualmente, pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro)
salário dos empregados vinculados ao contrato, quando devido; (Incluído pela
Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)
II - parcialmente, pelo valor correspondente às férias e a um terço de férias
previsto na Constituição, quando do gozo de férias pelos empregados vinculados
ao contrato; (Incluído pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de
2013)
III - parcialmente, pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário
proporcional, férias proporcionais e à indenização compensatória porventura

7 Art.

19 - Os instrumentos convocatórios devem o conter o disposto no art. 40 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
indicando ainda, quando couber:
(...)
XIX - exigência de garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n 8.666, de 1993, com validade durante
a execução do contrato e 3 (três) meses após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada
prorrogação, observados ainda os seguintes requisitos:
(...)
k) deverá haver previsão expressa no contrato e seus aditivos de que a garantia prevista no inciso XIX deste artigo
somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes
da contratação, e que, caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência
contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, conforme estabelecido no art. 19A,
inciso IV, desta Instrução Normativa, observada a legislação que rege a matéria.(Redação dada pela Instrução
Normativa nº 4, de 19 de março de 2015)
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devida sobre o FGTS, quando da dispensa de empregado vinculado ao contrato;
e (Incluído pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)
IV - ao final da vigência do contrato, para o pagamento das verbas
rescisórias. (Incluído pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de
2013)
§ 2º Os casos de comprovada inviabilidade de utilização da conta vinculada
deverão ser justificados pela autoridade competente. (Incluído pela Instrução
Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)
§ 3º Em caso de impossibilidade de cumprimento do disposto no inciso III do
caput deste artigo, a contratada deverá apresentar justificativa, a fim de que a
Administração possa verificar a realização do pagamento. (Incluído pela
Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)
§ 4º O saldo existente na conta vinculada apenas será liberado com a execução
completa do contrato, após a comprovação, por parte da empresa, da quitação
de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço
contratado. (Incluído pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)
§ 5º Quando não for possível a realização dos pagamentos a que se refere
o inciso V do caput deste artigo pela própria administração, esses valores
retidos cautelarmente serão depositados junto à Justiça do Trabalho, com
o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e
das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e
FGTS. (Incluído pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)
(grifei)

Como se vê, o dispositivo em tela oferece desde mecanismos para uma
melhor e maior fiscalização das empresas contratadas (incisos III, VI, VII, VIII), até alternativas
para que o poder público tomador de serviços atue na efetiva prevenção da inadimplência da
empresa para com o empregado (incisos I, IV e V).
Em todos os casos, a atuação da Administração em consonância com o que
prevê citado regulamento, demonstra que o administrador se manteve alerta às obrigações
patronais da contratada durante a execução do contrato, não deixando margem para
aplicação da Súmula 331 do TST.
Entretanto, parece-nos que a principal e mais efetiva contribuição do
regramento consiste em garantir que, a quando da formalização do contrato com a
empresa fornecedora de mão de obra, fique explicitamente acordada e autorizada a
retenção de valores pela Administração para fazer frente às obrigações inadimplidas
pela contratada com seus empregados, seja por via de pagamento direito, seja por via
de seu depósito no âmbito da justiça do trabalho.
É que, se o Estado vem sendo alçado a segurador quase universal dos débitos
trabalhistas de tais prestadoras de serviço, nada mais lógico que esteja ele autorizado a reter
parcela do pagamento, ou da garantia, em montante suficiente para saldá-lo, e, se for o caso,
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pagar diretamente aos empregados ou depositar a quantia em juízo para que a Justiça do
trabalho decida sua destinação.
Não foi outro o entendimento esposado pelo Min. Mauro Campbell, e seguido
à unanimidade pela 2ª Turma do STJ, nos autos do AgRg na MC 16257 / SP, ao afirmar que
“(...) se a Administração pode arcar com as obrigações trabalhistas tidas como não cumpridas
(mesmo que subsidiariamente), é legítimo pensar que ela adote medidas acauteladoras do
erário, retendo o pagamento de verbas devidas a particular que, a priori, teria dado causa ao
sangramento de dinheiro público.”.
O acórdão restou assim ementado:
ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO. ESTADO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS
ENCARGOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 71, §1º, DA LEI N. 8.666/93.
CONSTITUCIONALIDADE. RETENÇÃO DE VERBAS DEVIDAS PELO
PARTICULAR. LEGITIMIDADE.
1. O STF, ao concluir, por maioria, pela constitucionalidade do art. 71, § 1º, da
Lei 8.666/93 na ACD 16/DF, entendeu que a mera inadimplência do contratado
não poderia transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo
pagamento dos encargos, mas reconheceu que isso não significaria que
eventual omissão da Administração Pública, na obrigação de fiscalizar as
obrigações do contratado, não viesse a gerar essa responsabilidade.
2. Nesse contexto, se a Administração pode arcar com as obrigações
trabalhistas tidas como não cumpridas quando incorre em culpa in vigilando
(mesmo que subsidiariamente, a fim de proteger o empregado, bem como não
ferir os princípios da moralidade e da vedação do enriquecimento sem causa), é
legítimo pensar que ela adote medidas acauteladoras do erário, retendo o
pagamento de verbas devidas a particular que, a priori, teria dado causa ao
sangramento de dinheiro público. Precedente.
3. Recurso especial provido.
(REsp 1241862/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 03/08/2011)

Cumpre anotar, desde logo, que a situação de retenção de faturas em razão
de possível inadimplemento trabalhista pela empresa terceirizada não possui natureza de
punição administrativa contratual, se tratando, verdadeiramente, de medida assecuratória da
não responsabilização da administração pública.
É o que muito bem dissertou o TCU, através do Ministro Walton Alencar
Rodirgues, no bojo do Acórdão 3301/2015 – Plenário:
“Não procede o argumento de que a retenção de pagamentos devidos à
contratada é ilegal, por não constar do rol do art. 87 da Lei 8.666/1993. A
retenção de pagamentos não integra as hipóteses contidas no referido preceito
legal exatamente por não se caracterizar uma sanção administrativa.
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A natureza da retenção é preventiva e acautelatória. Destina-se a evitar que a
inadimplência da contratada com suas obrigações trabalhistas cause prejuízo ao
erário.
Tanto não é sanção que, comprovados os pagamentos das obrigações
trabalhistas, os valores retidos são imediatamente liberados. Os valores retidos
têm somente duas destinações possíveis: pagamento à contratada, assim que
comprovar que cumpriu suas obrigações, ou pagamento aos seus empregados,
caso as circunstâncias assim recomendem.”

Aliás, no mesmo acórdão, o Ministro Zymler fez importante arrazoado deitando
explicitação que a retenção do pagamento das faturas por inadimplemento trabalhista difere
do caso da retenção por irregularidade fiscal, esta última vedada, e aquela permitida. In verbis:
2. Em um primeiro momento, entendi que a retenção do pagamento pelos
serviços prestados preconizada pelo voto do Ministro Relator estaria em
confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de
que a retenção do pagamento devido, por não constar do rol previsto no art. 87
da Lei nº 8.666/1993, caracterizar-se-ia como espécie de sanção não prevista
em lei, ofendendo, deste modo, o princípio da legalidade, além de importar em
enriquecimento sem causa da Administração.
3. Contudo, analisando-se mais detidamente os presentes autos, verifico que a
hipótese aqui tratada é diversa daquela que foi apreciada pelo Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, relativa à inobservância pelo contratado da cláusula que
exigia a sua regularidade fiscal durante toda a execução do contrato, a teor do
inciso XIII do artigo 55 da Lei nº 8.666/1993.
4. No caso concreto, trata-se de retenção de pagamentos com vistas a prevenir
eventual responsabilidade subsidiária da Administração tomadora dos serviços
em relação à execução dos contratos de prestação de serviços terceirizados com
dedicação exclusiva de mão de obra, quando há o inadimplemento pela
contratada de suas obrigações trabalhistas. (...)
8. No caso concreto, a recomendação constante do item 9.3 do acórdão
proposto, a meu ver, mostra-se compatível com o disposto na IN nº 2/2008 e
suas posteriores alterações, razão pela qual, considerando-se o risco de a
Administração vir a responder pelas verbas trabalhistas não quitadas pela
contratada, tal qual o eminente Ministro Relator, entendo ser legítima a adoção
de medidas acautelatórias com vistas a afastar um eventual reconhecimento de
responsabilidade subsidiária por parte da União, preservando, assim, o interesse
público na prestação do serviço e o erário.

Por sinal, o expediente de reter a fatura de pagamento e lançar mão de liquidar
dívidas trabalhistas diretamente fora usado pelo próprio TCU, conforme se encontra descrito
no Acórdão nº 1.214, de 22/05/2013, do TCU, donde consta o seguinte relato:
“39. Para que se tenha uma dimensão do problema, diversos contratos
firmados pelo TCU nos últimos anos apresentaram problemas e foram
rescindidos, obrigando a Administração a contratar emergencialmente esses
serviços, repetindo desnecessariamente licitações que poderiam ser realizadas
a cada cinco anos.
40. Nesses casos, a Administração do TCU, com o objetivo de evitar
prejuízos aos empregados e à União, reteve cautelarmente os valores das
últimas faturas e pagou diretamente aos empregados terceirizados os
salários e demais verbas trabalhistas. Tais procedimentos beneficiaram mais
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de 300 empregados e tinham fundamento no próprio contrato, o qual continha
autorização de glosa desses valores.
41. Observe‐se, por oportuno, que não há ilegalidade na retenção cautelar
dos valores dessas faturas, visto que a finalidade da glosa é evitar
possíveis prejuízos causados pelas contratadas à Administração,
conforme previsto expressamente em contrato.
42. Como se observa, a retenção dos valores da fatura, nestes casos, tem o
objetivo de assegurar o pagamento dos direitos trabalhistas dos empregados
terceirizados. Nos casos concretos, o TCU formalizou acordos com o
Ministério Público do Trabalho e o Sindicato da categoria para pagar
diretamente essas verbas.
43. Esses procedimentos, apesar de reduzirem os riscos de condenação da
União pela Justiça do Trabalho, são complexos e contribuem para que os custos
do contrato se tornem ainda mais altos, visto se somarem a outros já incorridos
pela Administração. A vantagem reside no fato de que estes são adotados uma
só vez, ao final de cada contrato, e, por isso, são inferiores àqueles decorrentes
de controles mensais de documentação.
44. Por sugestão da AGU, esses procedimentos precisam ser aperfeiçoados
para que o acordo e a retenção dos valores das últimas faturas sejam
realizados junto à Justiça do Trabalho, com a participação do Ministério
Público do Trabalho e do sindicato da categoria, e não apenas com esses
dois últimos. Com isso, evita‐se que o empregado terceirizado ingresse,
posteriormente, com ação judicial em razão de questões já solucionadas no
âmbito do próprio Judiciário Trabalhista.” (grifei)

Na mirada de todas essas questões, e tendo em vista o próprio precedente do
STJ, o acórdão do plenário do TCU enveredou pela premissa de que os contratos
administrativos federais poderão conter autorização para retenção de pagamentos devidos
em valores correspondentes às obrigações inadimplidas pela contratada. Tratar-se-ia,
segundo a Corte Federal de Contas, de poder acautelatório implícito a todas entidades
executoras e fiscalizadoras de contratos administrativos e que, exatamente por isso, sempre
devem zelar pela excelente consecução do interesse público.
Eis a ementa:
REPRESENTAÇÃO. CEAGESP. PREGÃO PRESENCIAL. COLETA SELETIVA,
TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS. CONCESSÃO DE
CAUTELAR. OITIVA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. DETERMINAÇÕES.
RECOMENDAÇÕES. CIÊNCIA. 1. É legal retenção parcial de valores devidos à
prestadora de serviços continuados com dedicação de mão de obra, para fazer
frente ao descumprimento de obrigações trabalhistas. 2. A possibilidade de
retenção parcial tem como fundamento os "poderes implícitos", princípio
basilar de hermenêutica constitucional, segundo o qual a outorga de
competência a determinado ente estatal importa no deferimento implícito,
a esse mesmo ente, dos meios necessários à sua consecução. 3. Retenção
parcial não constitui sanção, mas medida preventiva e acautelatória, destinada
a evitar que a inadimplência da contratada com suas obrigações trabalhistas
cause prejuízo ao erário. 4. Somente é possível retenção de valores devidos à
contratada, por descumprimento de obrigação contratual acessória, nos casos
em que o ente estatal possa ser responsabilizado por essas obrigações, que não
é o caso do descumprimento de obrigações comerciais e fiscais stricto sensu,
nem da inadimplência de obrigações trabalhistas relativas a empregados não
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dedicados exclusivamente ao contrato. 5. Retenção integral dos pagamentos à
contratada só é admissível nas hipóteses de inadimplemento de obrigações
trabalhistas com valores superiores aos devidos pela Administração e de
desconhecimento do montante inadimplido. 6. À exceção da hipótese de
inadimplemento em valores superiores aos devidos à Administração, retenção
integral não pode dar-se por prazo indeterminado, para não caracterizar
enriquecimento ilícito da Administração. Como regra, deve ser mantida por prazo
suficiente para quantificação das obrigações não adimplidas, após o que deverá
ser convertida em retenção parcial. 7. É lícita a previsão contratual de
aprovisionamento, em conta vinculada, de valores relativos a férias, décimo
terceiro e multa sobre o FGTS, prevista no art. 19-A, I, da IN/SLTI/MP 6/2013,
haja vista tratar-se de procedimento de pagamento de valores devidos, e como
tal, livremente pactuável pelas partes. 8. Não é ilícita a previsão contratual de
retenção parcial de faturas em montantes correspondentes aos valores
reclamados judicialmente pelos empregados da prestadora de serviços, haja
vista que tais valores não apresentam, necessariamente, correspondência com
os efetivamente devidos pela empresa. (AC 3301-51/15-P, Relator Walton
Alencar, Plenário)

Há só um adendo que nos permitimos tecer.
A inclusão - nos contratos administrativos de terceirização - de cláusula
que preveja a retenção da fatura por inadimplemento trabalhista não deve ser algo
posto ao alvedrio do administrador, revela-se sim como verdadeira obrigação natural
de todo agente público comprometido com o resguardo do erário, afastável, apenas e
tão-somente, se questões peculiares, devidamente justificadas previamente, não
aconselharem seu manejo.
Isso porque, repita-se, é dever de todo agente público envidar esforços na
prevenção dos riscos e na mitigação dos danos ao erário, ao mesmo tempo que o escorreito
cumprimento das obrigações trabalhistas dos funcionários terceirizados da administração é
um direito fundamental que deve ser, igualmente, objeto de preocupação pela administração.
A retenção de faturas por inadimplemento trabalhista é medida que visa
preservar dois valores fundamentais de igual importância: o recebimento de verbas
alimentícias de primeira necessidade aos trabalhadores e o erário, que não será onerado pelo
pagamento em duplicidade pelos serviços terceirizados.
Importante sublinhar que em tempos de administração pública dialógica a
retenção da fatura se daria por intermédio de procedimento administrativo sumário, em que a
retenção ocorreria de imediato, e o contraditório diferido, dando oportunidade para que a
empresa cedente de mão-de-obra contestasse eventuais excessos de retenção, ou, até
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mesmo, sua inaplicabilidade, quando apresentaria provas da exatidão de seu comportamento
trabalhista.8
Ocorre que, a despeito da imperiosa necessidade de se precaver em face da
responsabilidade subsidiária, em termos normativos e operacionais, a realidade do estado do
Pará ainda parece muito distante de efetivamente evitar prejuízos das condenações
trabalhistas.
Não obstante o Decreto Estadual nº 870/2013 disponha especificamente sobre
a “supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução dos contratos (...)”, as
competências e responsabilidades dos fiscais explicitadas em seu art. 6º, ainda que
inquestionavelmente relevantes, não englobam as exigências decorrentes da jurisprudência
trabalhista, culminando, por certo, que as fiscalizações levadas a cabo na esfera estadual
possivelmente não contemplem os aspectos que determinam a responsabilização subsidiária
do Estado.
Prova disto é que, ao detectar as recorrentes demandas em que o Estado vem
sendo acionado, precisou a Procuradoria Geral do Estado expedir ofício orientando os órgãos
da administração direta e indireta como proceder a quando da contratação de empresas
especializadas na cessão de mão de obra, sugerindo, inclusive, a aplicação do regramento
federal. Outra prova é que o Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos da SEAD pouco

8

Eis um trecho de julgado do STJ em que ficou lançada a possibilidade de procedimento administrativo de
retenção de faturas por inadimplemento trabalhista. “ Em segundo lugar, em relação à ofensa aos arts. 78 e 87
da Lei n. 8.666/93, o que se tem - pelo menos em uma perspectiva inicial, frise-se - é que a Administração, em
procedimento administrativo instaurado, entendeu pela retenção dos pagamentos com fundamento em
descumprimento de cláusula contratual. 12. Mesmo que se acolham as premissas de fato lançadas pela requerente, no
sentido de que não houve prévio contraditório, a verdade é que, nos casos de aplicação dos arts. 78, inc. I, e 80 da Lei
n. 8.666/93, exige-se, para as medidas elencadas neste último dispositivo, o devido processo legal, mas com
contraditório diferido. 13. Daí porque não há que se falar na ilegalidade da retenção efetuada, especialmente porque,
embora o art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/93 afaste a responsabilidade da Administração por encargos trabalhistas (cujo
pagamento estão na base da controvérsia que se submete ao Judiciário nestes autos), o Tribunal Superior do Trabalho
- TST reiteradamente atribui responsabilidade subsidiária do tomador do serviço (aí inclusas as sociedades de economia
mista, como a requerida) pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas (Súmula n. 331, item IV). 14. Sem desatentar
para o fato de que o Supremo Tribunal Federal vem avaliando a correção do posicionamento do TST quando em
confronto com a Súmula Vinculante n. 10 (AgRg na Rcl. 7.517/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, com julgamento
suspenso por pedido de vista da Min. Ellen Gracie), se a Administração pode arcar com as obrigações trabalhistas tidas
como não cumpridas (mesmo que subsidiariamente), é legítimo pensar que ela adote medidas acauteladoras do erário,
retendo o pagamento de verbas devidas a particular que, a priori, teria dado causa ao sangramento de dinheiro público.
(AgRg na MC 16.257/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2009, DJe
16/12/2009)
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ou quase nada fala acerca da operacionalização e acompanhamento da adimplência
trabalhista pelas empresas contratadas.9
Todavia, apesar da louvável iniciativa da douta Procuradoria, em consulta ao
site ComprasPará, realizada no dia 20 de abril de 2016, verificou-se que não há
uniformidade nos editais de licitação para contratação de mão de obra na
administração direta e indireta paraense, levando a crer que as medidas até então
tomadas não foram suficientes para atingir o objetivo esperado.
De fato, ao tempo em que foram efetivamente detectadas as exigências da
IN/MPOG nº 02/2008 (inclusive a autorização para retenção de valores) nos editais da
Cotação Eletrônica nº 04/2016 - SECOM e dos Pregões Eletrônicos nº 03/2016 – SEASTER
e 20/2016 - Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, não há qualquer menção às mesmas (ou
equivalentes) no edital do Pregão Eletrônico nº 01/2016 – SEDOP; consta do edital do Pregão
Eletrônico nº 03/2016 - SESPA apenas a previsão de comprovação da quitação das
obrigações trabalhistas e previdenciárias; enquanto o instrumento convocatório do Pregão
Eletrônico nº 01/2016 – IGEPREV é contraditório, chegando mesmo a consignar que é
“vedada a retenção de pagamento se o contratado não incorrer em qualquer inexecução do
serviço ou não o tiver prestado a contento” (item 13.1).
Por outro lado, é preciso que, para além da normatização estadual sobre o
assunto e homogeneização de práticas licitatórias, se crie uma sinergia entre as entidades
públicas e a Procuradoria Geral do Estado, para que, tão logo seja identificada a inadimplência
trabalhista, seja iniciado procedimento administrativo sumário de retenção das faturas, e
consequente depósito judicial dos valores perante o juízo trabalhista, como forma de precaver
o Estado do Pará da responsabilização subsidiária.
Aliás, mui recentemente o STJ decidiu por intermédio de sua 2ª Seção
que a competência judicial para os feitos de consignação em pagamento visando elidir
responsabilidade subsidiária do Estado é da justiça do trabalho, e não dos juízes da
fazenda pública.
Eis a ementa:

9

http://sead.pa.gov.br//sites/default/files/manual-de-gestao_0.pdf
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CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. JUSTIÇA
DO TRABALHO. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. UNIÃO. AÇÃO DE
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DOS SALÁRIOS. RESPONSABILIDADE
TRABALHISTA SUBSIDIÁRIA.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
1. A Súmula 331 do eg. Tribunal Superior do Trabalho, cuidando da
terceirização de serviços ligados à atividade-meio da Administração Pública,
reza que "o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do
empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços
quanto àquelas obrigações, desde que haja participado
da relação
processual e conste também do título executivo judicial".
2. A ação de consignação em pagamento proposta por ente estatal em face de
sociedade empresária contratada para a prestação de serviços terceirizados à
Administração Pública, visando elidir a responsabilidade trabalhista
subsidiária, prevista na Súmula 331/TST, deve ser julgada pela Justiça
Laboral.
3. Conflito conhecido para declarar competente a Justiça do Trabalho.
(CC 136.739/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
23/09/2015, DJe 15/10/2015)

Assim, constata-se que, apesar de efetivamente afetado pela questão que ora
se coloca, a atuação dos órgãos do Estado do Pará para se prevenir de eventuais
condenações ainda é muito tímida, aparentemente reservada à contestação do teor da
súmula 331 em juízo, mas sem atitudes proativas de prevenção do dano.
Deste modo, considerando que incumbe ao Tribunal de Contas do Estado,
como órgão de controle externo, os deveres de vigilância, fiscalização, orientação e correção
quanto à legalidade, legitimidade e economicidade das condutas administrativas, a fim de
preservar o erário estadual, imprescindível se mostra sua atuação na presente questão, com
o fito de provocar a Administração para que efetivamente tome as medidas necessárias para
evitar possíveis responsabilizações subsidiárias.
De fato, não se pode olvidar que a competência cometida aos Tribunais de
Contas pela Constituição vai muito além do já conhecido e consolidado controle a posteriori,
o qual, a despeito de sua relevância e imprescindibilidade, muitas vezes acaba por ser
ineficaz, dada a impossibilidade de efetiva reconstituição do erário mesmo após identificado
o responsável e calculado o dano.
Em verdade, a hodierna atuação das Cortes de Contas vem prestigiando o
controle prévio e concomitante, os quais tendem a obter maior êxito devido ao caráter
preventivo e pedagógico das intervenções.
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Nesse panorama, os instrumentos de fiscalização e coerção constituem
ferramentas essenciais na preservação do erário, sendo ainda possível a esta Corte de
Contas atuar de modo a instruir os jurisdicionados sobre a melhor forma de atuação.

III.

DOS PEDIDOS.
Ante o exposto, o Ministério Público de Contas do Estado do Pará vem,

com suporte na fundamentação jurídica ora expedida, requerer:
a)

o recebimento e o processamento da presente Representação;

b)

a realização de inspeção, nos moldes do art. 82 do Regimento

Interno, para apurar em qual medida os editais licitatórios paraenses tem
previsto medidas de prevenção à responsabilidade subsidiária do Erário
decorrente da aplicação da Súmula 331, e, se as medidas previstas estão
sendo efetivamente executadas e são eficientes para evitar prejuízo ao
erário, sendo ainda primordial verificar se estão sendo tomadas as devidas
precauções no sentido de se proceder à efetiva fiscalização dos contratos
para evitar futuras condenações do Estado com fundamento na Súmula
331 do TST;

c)

dada a lacuna estadual regulamentatória a respeito do tema aqui

tratado, a expedição de recomendação à SEAD para que normatize e
sistematize os procedimentos a serem adotados pelos órgãos da
administração direta e indireta do Estado a quando de contratações de
empresas para terceirização de mão-de-obra, prevendo expedientes
editalícios

e

contratuais

obrigatórios

de

acautelamento

por

inadimplência trabalhista, devendo dar especial atenção à previsão
de retenção de valores de faturas pendentes e de garantias pra fazer
frente a eventuais condenações com fulcro na Súmula 331 do TST,
consignando procedimento administrativo sumário de retenção, com
garantia de contraditório à contratada e participação dos órgãos da
advocacia pública estadual;
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d)

a expedição de determinação geral a todos órgãos e entidades do

Estado que enquanto não ocorrer a normatização proposta no item
anterior, e, sobrevindo, durante a vigência contratual, ações trabalhistas
promovidas por empregados dedicados ao ajuste com fulcro na súmula
331 do TST, e considerando o teor dos pleitos, investigar se há
irregularidades no pagamento de verbas trabalhistas, solicitando os
documentos correspondentes, valendo-se, para tanto, das instruções
contidas no art. 34, § 5º, I, “c”, da IN/SLTI/MP 2; e, comprovada a
inadimplência, reter pagamentos devidos em valores correspondentes às
obrigações trabalhistas inadimplidas, acionando imediatamente o órgão
da advocacia pública competente;

e)

a expedição de recomendação à SEAD para que inclua no Manual

de Gestão e Fiscalização de Contratos da SEAD, a explicitação de
condutas para a averiguação da adimplência trabalhista pela empresa
contratada e instauração do procedimento sumário de retenção de faturas,
deitando orientações especiais ao fiscal do contrato relativamente ao
dever fiscalizatório trabalhista;
f)

a expedição de recomendação à SEAD para que oriente todos

órgãos e entidades executivos a manterem estreito contato com a PGE, e
a Procuradoria Autárquica, a fim de que, tão logo se observe o
inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte das contratadas,
seja a Procuradoria acionada para que tome as medidas judiciais cabíveis
para assegurar o resguardo do erário;
g) a expedição de determinação à SEAD para que promova, de forma
regular e sistemática, a capacitação de servidores designados (ou com
potencialidade para serem designados) como fiscais de contrato, de modo
que que estejam aptos a realizar com excelência o acompanhamento e
fiscalização dos contratos a eles cometidos, principalmente levando-se em
consideração que condições precárias de fiscalização e falta de instrução
pela Administração são causas que elidem a responsabilidade pessoal do
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fiscal do contrato, dificultando o êxito de eventual a ação de regresso do
Estado em face de tais agentes.10

h)

a expedição de recomendação à Procuradoria-Geral do Estado e

Procuradoria Autárquica, para que na esfera de suas atribuições,
envidem esforços de sinergia e assessoramento dos órgãos e entidades
estaduais, bem como a propositura de ações de consignação em
pagamento ou até mesmo ações civis públicas trabalhistas, visando
depositar os valores retidos cautelarmente junto à Justiça do Trabalho,
com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento dos
salários e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições
sociais e FGTS, quando não for possível a realização desses pagamentos
pela própria administração, dentre outras razões, por falta da
documentação pertinente, tais como folha de pagamento, rescisões dos
contratos e guias de recolhimento;

i)

a expedição de determinação à Procuradoria-Geral do Estado e à

Procuradoria Autárquica para que ajuíze ações de regresso, quando
ocorrer condenação trabalhista subsidiária do Estado ou suas entidades
autárquicas em decorrência de patente falha do dever fiscalizatório do
gestor do contrato;

10 “Demonstrado nos autos que a responsável pela fiscalização do contrato tinha condições precárias para realizar seu
trabalho, elide-se sua responsabilidade". Foi a essa uma das conclusões a que chegou o TCU ao apreciar recursos de
reconsideração em sede, de originariamente, tomada de contas especial, na qual foram julgadas irregulares as contas
de diversos responsáveis, relativas à execução do Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador (Planfor), no Distrito
Federal, no exercício de 1999. No caso, diversas contratações foram efetivadas, e, dentre elas, uma celebrada com o
Sindicato Nacional dos Trabalhadores em Sistemas de TV por Assinatura e Serviços Especiais de Telecomunicações
(Sincab), na qual se constataram diversas irregularidades graves, algumas delas imputadas à executora técnica do
contrato, a quem incumbiria, segundo as normas de execução financeira e orçamentária do DF, supervisionar, fiscalizar
e acompanhar a execução da avença, o que não teria sido feito, conforme as apurações iniciais levadas à efeito pelo
TCU. Ao examinar a matéria, a unidade instrutiva consignou que o DF não houvera proporcionado à servidora
responsável pela fiscalização da avença "condições adequadas para o desempenho de tal função, ao mesmo tempo em
que sabia que eventual inexecução do contrato seria de responsabilidade desse executor técnico (Ac. TCU 839/2011Plenário)
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j)

a expedição de determinação geral para que nas contas anuais de

todos os órgãos e entidades públicas estaduais sejam sumariadas
eventuais ações trabalhistas propostas com fulcro na súmula 331 do TST,
com apontamento da medida preventiva tomada para evitar prejuízo;
k)

a expedição de determinação para que nas contas anuais da PGE

seja apresentado relatório de ações trabalhistas relacionadas à súmula
331, com apontamento do índice de êxito e das medidas judiciais de
prevenção tomadas;
l)

a expedição de determinação à Auditoria Geral do Estado, órgão

central de controle interno do Executivo, para que inclua em suas rotinas
de trabalho o monitoramento e controle dos editais de licitação para
contratação de mão de obra com o objetivo de se garantir a execução do
item d.1 anteriormente detalhado, bem como de verificar se a fiscalização
de tais contratos vem ocorrendo conforme o esperado.

Requer-se, por fim, que sejam intimadas a PGE e a AGE para que atuem no feito na
qualidade de interessadas, de modo a melhor contribuírem ao desenlace da questão.

Nestes termos,
Pede e espera deferimento.

Belém, sexta-feira, 16 de dezembro de 2016

PATRICK BEZERRA MESQUITA
SUBPROCURADOR DE CONTAS DO ESTADO

p. 23

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO
GABINETE SUBPROCURADOR PATRICK MESQUITA
DOCUMENTOS JUNTADOS:
ANEXO.1: .Cópia integral do Procedimento Administrativo Preliminar 2016/0105-9.
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