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RELATÓRIO E VOTO

RELATÓRIO

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

Cuida-se de recurso administrativo interposto pela Empresa VIPAC Segurança e Vigilância Ltda. – ME (SEI 1444377) 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$ 57.471,32 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e setenta e um reais e trinta e dois centavos), com base no art. 86 da Lei n. 8.666/93, em razão do descumprimento de obrigação prevista no Contrato n. 21/2015, firmado entre a recorrente e aquela
seccional (SEI 1271331).

O pedido de reconsideração, formulado nos autos do presente recurso, foi negado pelo Juiz Federal Diretor do Foro/SJBA (SEI 1520157).

Os autos foram encaminhados ao Presidente desta Corte que, em despacho, determinou a remessa à DIGES (SEI 4362791).

A Assessoria Jurídica deste Tribunal manifestou-se pelo não provimento do recurso administrativo (SEI 4529378).

Ata de distribuição de processos administrativos (SEI 4588356).

É o relatório.

VOTO

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

Como relatado, cuida-se de recurso administrativo interposto pela Empresa VIPAC Segurança e Vigilância Ltda. – ME 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$ 57.471,32 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e setenta e um reais e trinta e dois centavos), com base no art. 86 da Lei n. 8.666/93, em razão do descumprimento de obrigação prevista no Contrato n. 21/2015, firmado entre a recorrente e aquela
seccional.

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

O Contrato n. 21/2015, firmado entre a empresa recorrente e a SJ/BA, tem por objeto a prestação de serviços de vigilância armada a serem prestados nas sedes da Seção Judiciária e das respectivas Subseções, com fornecimento de todo material e
equipamento necessários (SEI 1095662).

Referido instrumento contratual dispõe, na cláusula “Obrigações da Contratada”, os deveres assumidos pela empresa recorrente, em especial a obrigação de assumir, na data de início de vigência do contrato, a responsabilidade pelo fornecimento
dos uniformes aos funcionários. Nesse sentido:

3.2 Deverá assumir, na data de início de vigência deste contrato, o serviço com a implantação dos uniformes em todos os seus funcionários. (SEI 1095662, fls. 2).

Contudo, nos termos da informação dada pelo gestor do contrato, houve atraso no fornecimento dos uniformes, e a empresa não apresentou razão para justificar o descumprimento de sua obrigação contratual. O Contrato n. 21/2015 determinou que
os uniformes deveriam ser entregues na data de início da vigência contratual, ou seja, em 15/03/2015. Contudo, eles foram entregues apenas em julho/2015 e nenhuma justificativa razoável foi apresentada para o fato. A empresa reconheceu o atraso e limitou-se a
informar a existência de problemas com o fornecedor (SEI n. 1191801).

Nessas condições, a aplicação da penalidade de multa, ora questionada, está satisfatoriamente respaldada no art. 86 da Lei n. 8.666/93[1] e na cláusula contratual. 

As razões de recurso não infirmam os fundamentos da decisão recorrida. Ausente fato superveniente ou imprevisível que justifique o descumprimento de obrigação contratual, no caso, a entrega imediata dos uniformes aos funcionários da empresa
contratada, é certa a responsabilidade pela mora, daí o acerto da imposição de 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 n. 4529378, fls. 323).

A alegada ausência de prejuízo à Administração Pública, 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
efetiva demonstração de 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 “ausência de prejuízo”.

No mais, verifico que o quantum fixado a título de multa, no valor de R$ 57.471,32 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e setenta e um reais e trinta e dois centavos), está em conformidade com o instrumento contratual e, também, com a gravidade
da culpa.

É que o Contrato n. 21/2015 prevê, expressamente, a penalidade de multa para a hipótese de atraso ou inadimplência no fornecimento ou substituição de uniformes dos funcionários. 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:

Item Conduta Infratora Percentual de multa Base de Cálculo

3

Atrasar ou deixar de
fornecer/substituir, quando o
contrato exigir, uniforme,
EPI's, calçados, crachás ou
qualquer item aos seus
funcionários;

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

Valor mensal do
contrato;

[...] [...] [...] [...]

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

Como visto, a previsão contratual é de multa diária de 0,3 % por empregado que sofreu o atraso, no caso, 100 (cem) funcionários/vigilantes.

Na hipótese, contudo, a fixação da multa se deu com base na alínea “c”, ou seja, no percentual de 10% (dez por cento) do valor do contrato, pois a aplicação dos cálculos na forma do contrato implicaria uma multa de 8 (oito) vezes o valor do
contrato, cuja desproporcionalidade seria manifesta. Nesse sentido, demais, foi o parecer da SEVIT/SJBA, cujo opinativo foi acolhido pelo Juiz Federal Diretor do Foro daquela seccional.

A meu ver, nenhum desacerto na decisão recorrida, inclusive no que diz respeito ao valor da multa que, conforme fundamentação supra, atendeu aos princípios da razoabilidade e/ou proporcionalidade.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É o voto.

[1] Art. 86.  O atraso injustificado na execução do con trato sujeitará o contratado à multa de mora, na fo rma prevista no instrumento convocatório ou no cont rato.

§ 1 o  A multa a que alude este artigo não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e  aplique as outras sanções previstas nesta Lei.

§ 2 o  A multa, aplicada após regular processo administr ativo, será descontada da garantia do respectivo co ntratado.

§ 3 o  Se a multa for de valor superior ao valor da gara ntia prestada, além da perda desta, responderá o co ntratado pela sua diferença, a qual será descontada  dos pagamentos eventualmente devidos pela Administ ração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicial mente.

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.
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