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ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº. 004/UCI/2015 
 

Assunto: Entendimento acerca da legalidade em pagar empresa que apresenta Certidão 
Positiva de Débito Trabalhista. 
 
 

Pela importância e relevância do questionamento decidiu-se em transformar o 
entendimento desta Controladoria Municipal atinente a legalidade em pagar empresa que 
apresenta Certidão Positiva de Débito Trabalhista em ORIENTAÇÃO TÉCNICA.  

O Ofício nº. 0278/2015/SEMCID encaminhado pela Secretaria de Cidade 
evidencia: certidões retiradas em nome da empresa, (as quais demonstram a não 
manutenção das condições de habilitação previstas no art. 55, inciso XIII da Lei de 
Licitações), email demonstrando a liberação de verba pelo órgão concedente, planilha de 
medição do engenheiro responsável designado pelo órgão municipal (6º medição) e 
parecer jurídico. 

Preliminarmente, destaca-se que nos últimos anos houve uma crescente 
preocupação com o uso eficiente dos recursos públicos e isso tem resultado em 
iniciativas voltadas para o controle das despesas com compras/contratações e foi nesse 
sentido, que a Constituição Federal de 1988 trouxe no inciso XXI do art. 37 a previsão 
Legal que obriga que as obras, serviços, compras e alienações públicas sejam feitas 
através de processo licitatório, sendo esse o meio pelo qual a instituição abre uma 
Sessão Pública com data e hora previamente definidas por meio de um chamamento 
publicado, com a finalidade de atingir o maior número de empresas interessadas e 
dentre elas identificar a proposta mais vantajosa de um fornecedor idôneo, assegurando 
dessa forma a igualdade de condições a todos os concorrentes.  

Após firmamento do contrato administrativo, existe cláusula designada a 
obrigatoriedade na manutenção das condições de habilitação, que objetiva justamente a 
manutenção da idoneidade da empresa vencedora do certame em relação as suas 
obrigações fiscais e trabalhistas. A própria Constituição Federal em seu art. 195 §3º 
exige a regularidade fiscal quanto aos débitos de origem previdenciária como condição 
preliminar para a validade de quaisquer contratos perante a Administração Pública: 
  

Art. 195 - A seguridade social será financiada por toda a sociedade, 
de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos 
provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: 

(...) 

§ 3º - A pessoa jurídica em débito com o sistema da 
seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá 
contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios 
ou incentivos fiscais ou creditícios. (grifei) 

 
A previsão Constitucional foi regulamentada pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 
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de junho de 1993, atualizada pelas Leis nº. 8.883, de 8 de junho de 1994 e nº. 9.648, de 
27 de maio de 1998 e pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999 (Lei geral de Licitações e 
Contratos Administrativos). Demonstrando que não basta assinar um contrato com a 
Administração Pública e executar o objeto contratado a rigor, é necessário também 
manter todas as condições iniciais da contratação, ou seja, todas as condições de 
habilitação da empresa na licitação e caso a empresa não satisfaça mais as condições 
iniciais do contrato, a administração deverá promover a aplicação das sanções Legais 
mesmo que a contratada esteja executando o objeto do contrato corretamente.  

Mesmo não estando no rol das sanções previstas no art. 87 da Lei de 
Licitações e Contratos, constatamos a recorrente aplicabilidade da chamada retenção do 
pagamento do fornecedor em caso de não apresentação de Certidão de Regularidade 
Fiscal, entretanto, entendemos que a falta de pagamento por bem entregue ou serviço 
prestado caracteriza enriquecimento sem causa da administração, conforme art. 884 do 
Código Civil, ferindo ainda os princípios da legalidade, impessoalidade, proporcionalidade 
e moralidade positivadas no art. 37 da Constituição Federativa do Brasil. 

A luz de normas observadas pelo Tribunal de Contas da União, que constituem 
um problema que nos faz exercitar a interpretação jurídica e doutrinária em busca da 
verdade real e justiça, visto que, nesta seara é travada uma guerra de opiniões, 
princípios constitucionais, jurisprudência e doutrina. 

No caso em tela, parece justo e razoável que não se pague os serviços 
realizados por empresas que não estejam devidamente habilitadas, pois afinal 
descumpriram a cláusula da manutenção das condições de habilitação. Todavia, no caso 
concreto entendemos que esta não é a melhor opção, haja vista, que se em determinado 
momento a empresa ficou inadimplente, porém, adimplente com o que foi contratado 
não seria pertinente a retenção do pagamento, pois não é moral deixar de pagar aquilo 
que foi legalmente contratado e executado. Vejamos o entendimento da Corte de 
Contas: 

RESOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 6/2015 – TP Ementa: PREFEITURA DE 
PARANAÍTA. CONSULTA. LICITAÇÃO. CONTRATO. REGULARIDADE 
FISCAL E TRABALHISTA. RESCISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE 
PAGAMENTOS.  

1) A regularidade fiscal e trabalhista é exigida para quaisquer das formas de 
contratação previstas na Lei nº 8.666/1993, incluídas as compras diretas, sendo 
condição a ser mantida durante toda a execução contratual e verificada para 
cada pagamento realizado ao contratado (conforme inteligência dos arts. 27 e 29 
c/c art. 55, XIII, todos da Lei de Licitações), observada a faculdade prevista no § 
1º do seu art. 32, bem como a obrigatoriedade imposta pela Resolução de 
Consulta nº 39/2008 deste Tribunal.  

2) A não comprovação da regularidade fiscal e trabalhista do contratado na 
constância da execução contratual é motivo para a rescisão administrativa do 
contrato, garantida a ampla defesa e o contraditório, nos termos dos arts. 78, I, 
II, parágrafo único, e 79, da Lei nº 8.666/1993. Nesse caso, os créditos do 
contratado decorrentes da efetiva execução do objeto contratual devem ser 
pagos, ressalvada a possibilidade de retenção dos créditos até o limite de 
eventuais prejuízos suportados pela Administração, conforme previsão do art. 80, 
IV, da Lei nº 8.666/1993. 
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3) É possível à Administração, antes de adotar as medidas necessárias para a 
rescisão administrativa do contrato, conceder um prazo para que o contratado 
regularize suas obrigações fiscais ou trabalhistas, quando não identificar má-fé 
ou constatar a capacidade do contratado de corrigir a situação irregular.  

4) Na hipótese de rescisão contratual em face da irregularidade fiscal ou 
trabalhista do contratado, a Administração deve analisar o custo/benefício da 
rescisão, ou seja, deve avaliar e formalmente justificar, sob a ótica da 
economicidade e da eficiência, o que melhor satisfaz o interesse público nessa 
situação, levando em conta: o estágio de evolução do cumprimento do contrato; 
os custos inerentes a uma nova contratação; e, a suficiência das garantias 
contratuais e dos créditos do contratado para indenizar eventual prejuízo ao 
erário decorrente da rescisão administrativa. 

5) Não é possível a retenção de créditos devidos a contratados por motivo 
exclusivo de não comprovação de regularidade fiscal ou trabalhista – desde que 
não existam quaisquer outras pendências decorrentes da relação contratual que 
possam eventualmente causar prejuízos ao erário – tendo em vista a inexistência 
de previsão legal que autorize a retenção e que tal prática importaria em 
enriquecimento sem causa da Administração. 

 
Como se percebe, a retenção do pagamento não é condizente nos casos em 

que haja apenas a falta de regularidade fiscal, haja vista, que esta prerrogativa não 
consta no rol de sanções revelados no art. 87 da Lei de Licitações, pois fere os princípios 
da legalidade, impessoalidade, proporcionalidade e moralidade, não tendo nenhuma 
relação com o Princípio da Supremacia do Interesse Público e muito menos estaria 
relacionado com o espírito da Lei da Constituição Federal.  

Para uma maior clareza, o rol das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal 
8.666/93 são as seguintes: 

Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
(grifei) 

I - advertência; 

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no inciso anterior. 

 
É certo que a exigência da regularidade fiscal deve ser feita durante toda a 

execução do contrato, com a finalidade de se verificar a possibilidade de continuar com 
ele, pois a administração não poderá manter negócio jurídico com empresas sem 
regularidade fiscal, conforme arts. 78, I c/c 55, XIII da Lei nº. 8.666/93, portanto, nestas 
condições se deve rescindir o contrato aplicando as sanções do art. 87 da Lei de 
Licitações gradativamente conforme regras editalícias ou contratuais. 
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Em síntese, conforme Acórdão nº. 964/2012- TCU – Plenário: 
CONSULTA. EXECUÇÃO CONTRATUAL. PAGAMENTO A FORNECEDORES 
EM DÉBITO COM O SISTEMA DE SEGURIDADE SOCIAL QUE CONSTEM 
DO SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES. 
CONHECIMENTO. RESPOSTA À CONSULTA.  

1. Nos contratos de execução continuada ou parcelada, a Administração deve 
exigir a comprovação, por parte da contratada, da regularidade fiscal, incluindo a 
seguridade social, sob pena de violação do disposto no § 3º do art. 195 da 
Constituição Federal, segundo o qual "a pessoa jurídica em débito com o sistema 
da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o 
poder público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios". 

2. Nos editais e contratos de execução continuada ou parcelada, deve constar 
cláusula que estabeleça a obrigação do contratado de manter, durante toda a 
execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, prevendo, como sanções para o inadimplemento dessa cláusula, a 
rescisão do contrato e a execução da garantia para ressarcimento dos valores e 
indenizações devidos à Administração, além das penalidades já previstas em lei 
(arts. 55, inciso XIII, 78, inciso I, 80, inciso III, e 87, da Lei nº 8.666/93).  

3. Verificada a irregular situação fiscal da contratada, incluindo a seguridade 
social, é vedada a retenção de pagamento por serviço já executado, ou 
fornecimento já entregue, sob pena de enriquecimento sem causa da 
Administração. 

 
A luz do entendimento do TCU, observamos que o contratado deve ser 

remunerado pelos serviços que efetivamente executou, independente da sua 
regularidade fiscal, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa da 
Administração, vedado pelo ordenamento jurídico. Considerada, pois, a essencialidade da 
prestação e a necessidade de continuidade da ação administrativa, nos termos do inc. II 
do §3º do art. 62 da Lei nº. 8.666/93, o pagamento da despesa deve ser realizado, 
mesmo à vista da não regularidade fiscal do prestador do serviço ou fornecedor dos 
bens. 

Diante do exposto, emito S.M.J. parecer favorável ao pagamento dos créditos 
monetários através de transferência bancária (nos termos da Resolução de Consulta nº. 
20/2014 do TCE/MT) à empresa que apresenta inadimplência nas certidões trabalhistas, 
sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, desde que, sejam aplicadas a 
contratada as sanções previstas no edital e/ou contrato administrativo firmado, 
possibilitando à empresa as prerrogativas do contraditório e ampla defesa. 

É o parecer. 

 
Carlinda – MT, 16 de setembro de 2015. 

 
 
               _________________________________ 
                         Adm. Pamela Rafaela Eger 
                            Controladora Interna 
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