
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RELATÓRIO E VOTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa VIPAC Segurança e Vigilância
Ltda. – ME (3393980 e seguintes) contra decisão da Diretora do Foro da Seção Judiciária do Estado da
Bahia, em face da aplicação de penalidade de multa, no valor total de R$ 57.471,24, com fulcro no art. 87,
inciso II, da Lei 8.666/1993, nos arts. 412 e 413 do Código Civil c/c o subitem 2.1, alínea “b”, item 1, da
cláusula DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS do Contrato nº 53/2015 (2996145),  penalidade  que  foi
mantida após apreciação de pedido de reconsideração (3396004).

Conforme consta nos autos, referido contrato tinha por objeto a prestação de serviços de
vigilância armada a ocorrer na Seção Judiciária e nas Subseções Judiciárias, tendo a punição decorrido do
atraso  no  pagamento  das  verbas  salariais  e  a  ausência  de  assistência  médica  e  odontológica,  mesmo
descontado dos salários dos empregados o valor do plano de saúde.

Em sede recursal  (3393980 e seguintes),  a empresa alega, em síntese: 1 -  a boa-fé da
contratada durante a execução contratual, bem como a ausência de prejuízo para a Administração; 2 - a
dificuldade do fluxo de caixa em função das pendências de recebimento das repactuações de preços e de seus
contratos, inclusive no Contrato 53/2015; 3 -  a grave crise econômica e política pela qual está passando o
país.

A  Assessoria  Jurídica  deste  tribunal,  em parecer,  sugeriu  o  desprovimento  do  recurso
(4284287).

É o breve relatório.

VOTO

                 O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO MARQUES (RELATOR):

O recurso não merece provimento.

Com efeito, a avença celebrada era explícita quanto aos deveres assumidos pela empresa
contratada. Nesse sentido, dispunha o contrato:

14. Responsabilizar-se, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução dos
serviços objeto da contratação, tais como: Salários; seguros de acidentes; taxas, impostos e contribuições;
indenizações; vales-refeição/alimentação; vale-transporte; plano de assistência médica; outras que porventura
venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

34. Pagar os salários até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços;

36. Pagar o auxílio-alimentação e o vale-transporte no primeiro dia útil do mês da prestação dos serviços;

Nenhuma das alegações apresentadas pela recorrente caracteriza-se como fato imprevisível,
capaz, portanto, de afastar a responsabilidade pela infração contratual. Sendo assim, uma vez descumpridas
as obrigações contratuais, a aplicação das penalidades ali previstas é solução cogente, de maneira que não há
espaço para a atuação discricionária da autoridade administrativa.
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Quanto ao argumento de que houve atraso injustificado da Administração no sentido de
celebrar  a  repactuação,  não  há  elementos  nos  autos  que  comprovem  eventual  mora  contratual  sob
responsabilidade da contratante. Nesse ponto, não há previsão contratual específica quanto a um possível
dever de repactuação a tempo e modo desejado pela contratada, de modo a justificar a alegação de exclusão
da responsabilidade.

Ainda  que  assim  não  fosse,  o  eventual  atraso  no  pagamento  de  valores  relativos  a
reajustamento de preços  não justificaria atraso no pagamento de salários. Tanto é assim que, como bem
lembrado pela Assessoria Jurídica do tribunal, 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
(inciso XV do art. 78 da Lei 8.666/1993). Portanto, a infração contratual é patente, não havendo qualquer
causa que enseje a exclusão de sua responsabilidade.

Ultrapassado o aspecto concernente à configuração do fato gerador da responsabilidade
contratual, em relação à penalidade aplicada é possível verificar que há respaldo contratual:

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

[...]

2. Para aplicação de multa, serão considerados os seguintes percentuais:

2.1. No caso de multa moratória:

Item
Conduta

Infratora
Percentual

de multa
Base

de cálculo

1

Atrasar,
total  ou  parcialmente,  o
pagamento  da
remuneração  dos  seus
funcionários  (salário  e
demais
gratificações/adicionais)
e/ou  do  auxílio-
alimentação  e/ou  do
auxílio-transporte;

Multa  de
0,3%  por  empregado  que
sofreu o atraso e por dia

Valor
mensal do contrato

[...]

b) Havendo atrasos no cumprimento das demais obrigações a multa  terá os seguintes
percentuais:

c) Ultrapassado 20 (vinte) dias, o atraso dará causa à aplicação da multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor mensal do contrato;

Quanto à razoabilidade do valor imposto, a Diretora do Foro utilizou regra aplicável para
atrasos superiores a 20 dias (item 2.1, alínea "c", do Contrato), que enseja multa de 10% sobre o valor mensal
do contrato,  alcançando o montante de R$ 57.471,24. Esse valor  afigura-se compatível  com a violação
contratual, especialmente considerando o atraso de 12 dias no pagamento de 158 empregados, que ficaram
privados de suas verbas remuneratórias e fruição do plano de saúde e odontológico. Nesse ponto, veja-se que
a aplicação da multa conforme a previsão contratual específica - 0,3% por empregado que sofreu o atraso e
por dia - geraria um valor de R$ 3.268.964,64, cuja desproporcionalidade salta aos olhos.

Ante o exposto,  nego provimento do recurso.

É como voto

Desembargador Federal KASSIO MARQUES

Relator
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Documento assinado eletronicamente por Kassio Marques, Vice-Presidente, em 21/08/2019, às 18:07
(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 7193091 e o código CRC DFAA5094.
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