
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
 

ACÓRDÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 0010304-44.2017.4.01.8004/ – BA

 

R E L A T Ó R I O

 

O  Exmo.  Sr.  Desembargador  Federal  OLINDO  MENEZES  (Relator):  —
Cuida-se de recurso administrativo interposto por TECHNOLOGIAS DE SERVIÇOS LTDA. , contra
decisão da Diretoria do Foro da SJ/BA - DIREF/BA, que lhe aplicou multa, com fundamento em falhas
na execução do contrato nº 68/2014, pelo atraso no pagamento de salário dos funcionários; e no art. 86
da Lei nº 8.666/1993.

A recorrente não se insurge contra o valor da multa, nem contra a própria sanção,
limitando-se apenas a alegar que a Administração não paga “valores de serviços executados há meses”,
que “(...) a Administração tem em seu poder valores devidos à contratada em caráter de indenização
pendente  de  análise  há  aproximadamente  10  meses.  Sobre  estes  pagamentos  já  solicitamos  as
liberações dos custos dos serviços através de e-mails, ofícios e até em reuniões com Administração,
contudo  não  recebemos  as  autorizações  para  pagamento  dos  mesmos.  Registramos  aqui que  a
retenção dos pagamentos por  parte  da  Administração  restringe  a  capacidade  da  contratada de
honrar com suas obrigações trabalhistas e contratuais com prestadores de serviços.”

E  conclui  afirmando  que  ”Dessa  forma,  como  há  valores  vultosos  que  estão
pendentes de pagamento,  não cabe impor  qualquer  penalidade à contratada, sabendo que o não
pagamento de serviços já executados retira da empresa a capacidade de manter  sua condição de
continuar honrando seus compromissos.”.

Processado o recurso, a Assessoria  Jurídica  — ASJUR opina pelo desprovimento,
considerando a regularidade das penalidades aplicadas e que “(...) a contratada incorreu em violação
contratual, não tendo sido adequadamente levantada nenhuma questão que enseje a exclusão de sua
responsabilidade.”.

É o relatório.

 

V O T O

 

O  Exmo.  Sr.  Desembargador  Federal  OLINDO  MENEZES (Relator): —  A
aplicação  da  sanção  se  deu  em razão  de  falhas  na  execução  do  Contrato  68/2014  (4578456),
relacionadas ao atraso nos pagamentos de rescisões do contrato de trabalho, que abrangem ainda férias
vencidas/saldo de salário, contendo a decisão este teor (4598227):

Diante do posicionamento do executor do contrato (doc.4578728) e do parecer 
da Assessoria Jurídica (4592290), observados os princípios do contraditório e
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da ampla defesa,  consoante a correspondência eletrônica (4578271), APLICO
à  empresa  TECHNOLOGIAS  DE  SERVIÇOS  LTDA ,  em  virtude  de
inexecução parcial do contrato nº 68/2014, a penalidade de MULTA  no valor
total de R$3.199,85 (três mil cento e noventa e nove reais e oitenta e cinco
centavos), correspondente a 10% (dez por cento) sobre os itens executados com
atraso, conforme dispõe o subtem 2.1., alínea "b.2", da cláusula DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS do citado contrato (fls. 09/10, doc. 4578456) e  com fulcro
nos Arts. 86 e  87, Inciso II, da Lei nº. 8.666/1993.

A irresignação da empresa, recebida como recurso, não veicula contrariedade ao valor
da multa, tampouco à própria sanção em si mesma, limitando-se a alegar que a Administração não paga
“ valores de serviços executados há meses” e que, além disso:

[...] a Administração tem em seu poder valores devidos à contratada em caráter
de indenização pendente de análise há aproximadamente 10 meses. Sobre estes
pagamentos já  solicitamos as liberações dos custos dos serviços através de
e-mails, ofícios e até em reuniões com Administração, contudo não recebemos
as autorizações para pagamento dos mesmos. Registramos aqui que a retenção
dos  pagamentos  por  parte  da  Administração  restringe  a  capacidade  da
contratada  de  honrar  com suas  obrigações  trabalhistas  e  contratuais  com
prestadores de serviços.

E conclui:

Dessa forma, como há valores vultosos que estão pendentes de pagamento, não
cabe impor qualquer penalidade à contratada, sabendo que o não pagamento
de  serviços  já  executados  retira  da  empresa  a  capacidade  de  manter  sua
condição de continuar honrando seus compromissos.

Pede  a  recorrente,  ao  final,  “a  suspensão  da  aplicação  de  penalidade,
condicionando o retorno da discussão ao pagamento dos valores retidos pela
Administração”.

A ser verdadeiros os fatos, não deixaria a empresa de ter certa razão, em termos de
exceção de contrato não cumprido  — nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de
cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro (art. 476 – CC) —, mas o fato é que a
Diretora do Foro manteve a decisão recorrida afirmando que "a recorrente não apresentou qualquer
fato novo a ensejar a alteração da penalidade aplicada".

Nessa compreensão, o recurso não merece provimento,  mesmo porque as sanções
efetivamente  aplicadas  têm fundamento  no  subitem 2.1,  letra  "b",  da cláusula  “DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS ” do Contrato 68/2014 (fl. 10) e no art. 86 da Lei 8.666/1993.

A sanção decorre do atraso superior a 20 dias, o que fez incidir multa no percentual 
10%, conforme regra presente na letra  "b.2" do subitem 2.1 da mencionada cláusula “ DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS ” do Contrato 68/2014 (4578456), que tem esta redação: "b.2) Ultrapassando 20
(vinte) dias, o atraso dará causa à aplicação da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos itens
executados com atraso.". Essa operação resultou no valor de R$ 3.199,85 (10% do valor dos itens
executados com atraso, este igual a R$ 31.998,55).

Ressalvada a observação acima — ainda que a exceção de contrato não cumprido não
tenha assento nos contratos administrativos, não deixa de ser verdadeiro que a Administração precisa
ter  autoridade   obrigacional  para  poder  impor  sanções  ao  outro  contratante  —,  o  fato  é  que  a
penalidade, em relação à obra tocada na Subseção Judiciária de Guananbi/BA,  está de acordo com as
regras contratuais, não tendo as razões da empresa aptidão para afastá-la, tendo a assessoria jurídica da
Diretoria Geral anotado que:

[...]  A  alegação  de  que  a  Administração  está  indevidamente  em atraso  no
pagamento de serviços supostamente  prestados, além de não demonstrada ou
provada,  não  justifica  o  descumprimento  das  obrigações  contratuais.  A
supremacia do interesse público sobre o particular, nos contratos administrativos,
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a  este  impõe  deveres  rígidos.  Exemplificativamente,  somente  em  casos
excepcionais é permitido ao contratado a oposição da exceptio non adimpleti
contractus. O rigor é tamanho que, pelo inciso XV do art. 78 da Lei 8.666/1993,
o  contratado somente  pode  usar  da  faculdade  de  suspender  a  prestação dos
serviços ou resolver o ajuste se o atraso no pagamento pelos serviços for superior
a 90 dias. Confira-se:

XV  -  o  atraso  superior  a  90  (noventa)  dias  dos  pagamentos  devidos  pela
Administração decorrentes de  obras,  serviços ou  fornecimento,  ou  parcelas
destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito
de  optar  pela  suspensão  do  cumprimento  de  suas  obrigações  até  que  seja
normalizada a situação;

Note-se que esse dispositivo se refere a serviços já recebidos ou executados. A
recorrente, conquanto alegue atraso da Administração, não demonstrou que esse
atraso no pagamento está vinculado a serviço já executado e regularmente aceito
pela Administração.

Noutro vértice, a aplicação da penalidade prevista em contrato não é apenas uma
faculdade,  mas um poder-dever  do  gestor  público,  em face  do  princípio  da
indisponibilidade do interesse público.

Portanto,  a  contratada  incorreu  em  violação  contratual,  não  tendo  sido
adequadamente  levantada  nenhuma  questão  que  enseje  a  exclusão  de  sua
responsabilidade.[...]

Em face do exposto, e ainda que, no rigor dos termos, sequer devesse ser conhecida a
irresignação,  porquanto  discute  matéria  alheia  aos  fundamentos  jurídicos  e  fáticos  da  decisão  da
DIREF/BA, situada remotamente na (in) justiça da decisão, nego provimento ao recurso. 

É o voto.

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 0010304-44.2017.4.01.8004/ – BA

INTERESSADO:TECHNOLOGIAS DE SERVIÇOS LTDA.

ASSUNTO :MULTA POR FALHAS NA EXECUÇÃO DE CONTRATO

E M E N T A

ADMINISTRATIVO.  FALHAS  NA  EXECUÇÃO  DE  CONTRATO  ADMI NISTRATIVO.
ATRASO NO PAGAMENTO DE RESCISÕES CONTRATUAIS. APLIC AÇÃO DE MULTA
PELA  ADMINISTRAÇÃO.  LEGALIDADE  DA  PENALIDADE.  IMPRO VIMENTO  DO
RECURSO.

1. Em razão de atraso, superior a vinte dias, no pagamento de rescisões de contratos de emprego,
envolvendo férias vencidas e saldo de salários, em obra na Subseção Judiciária de Guanambi/BA
(Contrato nº 68/2014), a DIREF/BA impôs à empresa recorrente multa de 10% (R$ 3.199,85) sobre
os itens executados com atraso, de acordo com cláusula contratual e nos termos do art. 86 da Lei
8.666/1993.

2. O recurso da empresa — ofício endereçado à DIREF foi recebido como recurso administrativo
— não se credencia ao provimento, porquanto não se insurge diretamente contra o valor da multa,
nem contra a própria sanção, limitando-se a alegar, sem demonstração, que tem valores a receber da
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Administração, em mora há mais de dez meses.

3.  Além de a  exceção de contrato não cumprido não ter  (em princípio)  assento nos contratos
administrativos, o fato é que a penalidade está de acordo com as regras legais e contratuais, embora
não deixe  de  ser  verdadeiro (se  procedente  a  alegação da  empresa)  que  a  DIREF precisa  ter
autoridade obrigacional para poder impor sanções ao outro contratante.

4. Desprovimento do recurso.

 

A C Ó R D Ã O

Decide o Conselho de Administração negar provimento ao recurso, à unanimidade.

Conselho de Administração do TRF da 1ª Região –15/02/2018.

 

Desembargador Federal OLINDO MENEZES , Relator

Documento assinado eletronicamente por Olindo Menezes, Desembargador Federal, em
19/02/2018, às 19:06 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 5606279 e o código CRC 3D700B1A.
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