
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RELATÓRIO E VOTO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO (Relator):

Cuida-se de recurso administrativo interposto pela Empresa Gabinete Projetos de Engenharia e Arquitetura Ltda (SEI 4690277, fls.
42/44) contra decisão proferida pelo Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado da Bahia, que aplicou a penalidade de multa, no valor
de R$ 23.760,00 (vinte e três mil e setecentos e sessenta reais), com base no art. 87, II, da Lei n. 8.666/93, em razão do descumprimento de obrigação
prevista no Contrato n. 47/2014, firmado entre a recorrente e aquela seccional (SEI 4690277, fls. 36).

O pedido de reconsideração, formulado nos autos do presente recurso, foi negado pelo Juiz Federal Diretor do Foro/SJBA (SEI
4690277, fls. 49).

Os autos foram encaminhados ao Presidente desta Corte que, em despacho, determinou a remessa à DIGES (SEI 4693345).

A Assessoria Jurídica deste Tribunal manifestou-se pelo não provimento do recurso administrativo (SEI 4726531).

Ata de distribuição de processos administrativos (SEI 4798801).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO (Relator) :

Como relatado, cuida-se de recurso administrativo interposto pela Empresa Gabinete Projetos de Engenharia e Arquitetura Ltda (SEI
4690277, fls. 42/44) contra decisão proferida pelo Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado da Bahia, que aplicou a penalidade de
multa,  no valor  de R$  23.760,00 (vinte  e  três  mil  e  setecentos  e  sessenta reais),  com base no art.  87,  II,  da Lei  n.  8.666/93,  em razão do
descumprimento de obrigação prevista no Contrato n. 47/2014, firmado entre a recorrente e aquela seccional (SEI 4690277, fls. 36).

Não vejo como acolher a pretensão da recorrente de desconstituição da multa que lhe imposta em decorrência de descumprimento de
cláusula contratual.

O Contrato n. 47/2014, firmado entre a empresa recorrente e a SJ/BA, tem por objeto a execução de serviços de revisão/atualização
/alteração  e  elaboração  dos  estudos  preliminares,  projetos  básicos  e  projetos  executivos  de  terraplanagem,  fundações,  estruturas,  contenções,
arquitetura, paisagismo, água fria, entre outros previstos em cláusulas do referido contrato (SEI 4690252, fls. 08/14).

Contudo, nos termos da informação dada pelo gestor do contrato, houve atraso na entrega dos projetos básico e executivo, o que
postergou o início das obras dos prédios dos Juizados Especiais Federais da SJBA, daí a aplicação da multa questionada no presente recurso.

De fato, é o que se verifica dos dados coletados nos autos.

Isso porque, em desacordo com o cronograma físico-financeiro, os projetos não foram entregues pelo menos até 16/10/2014, em
evidente atraso, uma vez que o termo final do prazo era a data de 30/09/2014, conforme despacho da CEPROJ/ENGENHARIA/SJBA (SEI 4690252,
fls. 02). E, ainda em 04/02/2015, o inadimplemento não estava sanado pela empresa recorrente, o que impedia o início das obras necessárias, nos
termos informados pela CEPROJ/ENGENHARIA/SJBA (SEI 4690266, fls. 33).

Nessas condições, a aplicação da penalidade de multa, ora questionada,  está satisfatoriamente respaldada no art.  87 da Lei n.

8.666/93[1] e em cláusula contratual. 

Em razões de recurso, a empresa aduz que: a) foi regular a entrega dos projetos, pois não foram enviados digitalmente, mas em via
impressa, por solicitação dos órgãos reguladores; b) a culpa pelo atraso deve ser atribuída à contratante, uma vez que exigiu ressalvas nos projetos de
estrutura, orçamento e hidráulica, em descompasso com o padrão de mercado, o que demandou maior tempo; c) houve necessidade de contratação de
outras empresas para realização das atividades de medição da resistividade da subestação; d) a caracterização dos serviços não como “comuns”, como
exige o pregão,  mas como “serviços específicos” demandou maior  tempo para sua execução e e) não existiu má-fé de sua parte na execução
contratual.

As teses de defesa, contudo, não encontram respaldo nos autos e não infirmam os fundamentos da decisão recorrida. A esse respeito,
as ponderações tecidas pela Assessoria Jurídica deste Tribunal que, em parecer, opinou pelo não provimento do recurso, nos termos seguintes:

“Os motivos afirmados não são suficientes para afastar a responsabilidade da empresa: foi desrespeitado o prazo do cronograma
físico-financeiro; a atuação dos órgãos reguladores não foi negligente nem morosa, tendo em vista que receberam os projetos para
análise apenas 3 dias antes do prazo final de entrega à Seção Judiciária, conforme informado no parecer da Assessoria Jurídica da
SJBA (4690277, p. 15), fato que reafirma a responsabilidade da contratada. Outrossim, não houve culpa da contratante, tendo em
vista que as afirmações de que as exigências contratuais são extraordinárias em relação ao padrão de mercado não prosperam, nos
temos da manifestação do setor técnico na SJBA (4690277, p. 13); e, ainda que houvesse exigências excepcionais, todos os requisitos
dos projetos, assim como o prazo de entrega, estavam previstos no termo de referência, não sendo o caso de álea extraordinária.
Ademais, não houve solicitação de prorrogação de prazo na forma do previsto no item 3 da Cláusula Das Sanções Administrativas.”
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Com efeito, ausente fato superveniente ou imprevisível que justifique o atraso na entrega dos projetos básico e executivo, em clara 
inobservância do cronograma físico-financeiro, é certa a responsabilidade da contratada pela mora, daí o acerto na imposição da multa. E, como
ressaltado, no parecer ofertado pela Assessoria Jurídica deste Tribunal “a aplicação de penalidade prevista em contrato não é apenas uma faculdade,
mas um dever do gestor público.” (SEI 4726531).

A tese de boa-fé na execução contratual, tal como ressaltada nas razões de recurso, não é causa excludente da responsabilidade da
contratada, pois as perdas e dados foram prefixadas no instrumento contratual, não dependendo de demonstração de má-fé ou prejuízo. Demais, a
recorrente, ao celebrar o contrato, assumiu o ônus e concordou com as cláusulas estabelecidas e não pode agora se eximir da responsabilidade sob a
justificativa de que as exigências estipuladas pela Administração Pública são extraordinárias e/ou discrepantes daquelas praticadas no mercado.

No mais, verifico que o quantum fixado a título de multa, no valor de R$ 23.760,00 (vinte e três mil e setecentos e sessenta reais),
está em conformidade com o instrumento contratual e, também, com a gravidade da culpa.

É que o Contrato n. 47/2014 prevê, expressamente, a penalidade de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos itens executados
com atraso, no caso de atraso superior a 20 dias em obra ou serviços de engenharia. Nesse sentido:

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

(...)]

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

2.1. No caso de multa moratória:

(...)

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

(...)

b.2) Ultrapassando 20 (vinte) dias, o atraso dará causa à aplicação da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor mensal do
contrato;

b.2.3) o valor dos itens executados com atraso, no caso de obra ou serviços de engenharia.

No caso, a considerar que a situação em debate diz respeito à não entrega dos projeto básico e executivo e, ainda, a considerar que
foram entregues apenas a Revisão e o Estudo Preliminar, equivalentes a 10% do contrato, conforme cronograma físico-financeiro (SEI 4690252, fls.
03), a penalidade deve recair sobre 90% do valor do contrato, que foi firmado na quantia de R$ 264.000,00 (duzentos e sessenta e quatro mil
reais) (SEI 4690252, fls. 11).

Assim, correta a multa fixada, de R$ 23.760,00 (vinte e três mil e setecentos e sessenta reais), equivalente a 10% sobre o valor da
parte do contrato que não foi adimplida, ou seja, R$ 237.600,00 (duzentos e trinta e sete mil e seiscentos reais).

A meu ver, nenhum desacerto na decisão recorrida, inclusive no que diz respeito ao valor da multa que, conforme fundamentação
supra, está de acordo com os termos contratuais.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É o voto.

[1] Art. 87.  Pela inexecução total ou parcial do contr ato a Administração poderá, garantida a prévia defe sa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

I - advertência;

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

Documento assinado eletronicamente por Ney Bello, Desembargador Federal, em 30/09/2019, às 23:15 (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 8845380 e o código CRC CD39EB07.
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