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Duração, extinção, inexecução, sanções e responsabilidade 

o Se a extinção ocorrer com culpa do contratado (art. 80, 
86 e 87): 

 Imediata assunção do objeto do contrato pela Administração 

 Ocupação provisória. 

 Execução da garantia para ressarcimento, multas e 
indenizações. 

 Retenção de créditos decorrentes do contrato até o limite dos 
prejuízos causados à Administração. 

 

 



Duração, extinção, inexecução, sanções e responsabilidade 

o Responsabilidade por encargos resultantes da execução 
do contrato. Previsões legais: 

Art. 69.  O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, 
reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 
materiais empregados. 

Art. 70.  O contratado é responsável pelos danos causados 
diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo órgão interessado. 

 



Duração, extinção, inexecução, sanções e responsabilidade 

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. 
(Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995) 

 

 



Duração, extinção, inexecução, sanções e responsabilidade 

§ 2º A Administração Pública responde solidariamente com o 
contratado pelos encargos previdenciários resultantes da 
execução do contrato, nos termos do art. 31 da Lei nº 8.212, de 
24 de julho de 1991. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995) 

 

 

 



Duração, extinção, inexecução, sanções e responsabilidade 

 O TST, porém, negava a aplicação do dispositivo (inclusive em 
súmula). Mas o STF, apreciando a ADC nº 16, reconheceu a 
constitucionalidade da previsão, para entender que a mera 
inadimplência do contratado não poderia transferir à 
Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento 
dos encargos, exceto em caso de omissão da Administração 
Pública na fiscalização das obrigações do contratado, 
afastando a responsabilidade objetiva. 

 

 O TST, então, deu nova redação à sua súmula 331: 



Duração, extinção, inexecução, sanções e responsabilidade 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE 

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). 



Duração, extinção, inexecução, sanções e responsabilidade 

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. 



Duração, extinção, inexecução, sanções e responsabilidade 

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. 



Duração, extinção, inexecução, sanções e responsabilidade 

LEI Nº 12.440, DE 7 DE JULHO DE 2011: Acrescenta Título VII-A 
à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo 
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, para instituir a 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, e altera a Lei no 
8.666, de 21 de junho de 1993. 

Art. 1º  A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo 
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, passa a vigorar 
acrescida do seguinte Título VII-A:  

Art. 642-A. É instituída a Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente, para 
comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a 
Justiça do Trabalho. 



Duração, extinção, inexecução, sanções e responsabilidade 

§ 1º O interessado não obterá a certidão quando em seu nome 
constar:  

I – o inadimplemento de obrigações estabelecidas em sentença 
condenatória transitada em julgado proferida pela Justiça do 
Trabalho ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no 
concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a 
custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; 
ou  

II – o inadimplemento de obrigações decorrentes de execução de 
acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou 
Comissão de Conciliação Prévia.  



Duração, extinção, inexecução, sanções e responsabilidade 

Art. 2o  O inciso IV do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 
1993, passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 27.  (...) IV – regularidade fiscal e trabalhista; 

Art. 3º O art. 29 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, passa 
a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 29. A documentação relativa à regularidade fiscal e 
trabalhista, conforme o caso, consistirá em: (...) V – prova de 
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos 
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.” 


