
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RELATÓRIO E VOTO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN  (Relator):

Trata-se  de  Recurso  Administrativo  (5783013)  interposto  pela  empresa Alkanse  Equipamentos
Eletrônicos Ltda. - contratada para fazer a implantação do CFTV no prédio dos JEFs-Ba - contra a
decisão (5641561) da Diretoria do Foro da Seção Judiciária da Bahia, que lhe aplicou penalidade
administrativa de multa no valor de R$ 40.000,00, equivalente a 10% do item executado em atraso de
72 dias, com fundamento no item 2.1 – Das Sanções Administrativas, do Contrato 51/2017, em razão
de descumprimento do prazo de início da obra - 06 de novembro de 2017 - previsto na cláusula Do
Prazo de Vigência e Prorrogação.

2.  A  Recorrente,  em  seu  Recurso  (5783013),  reportou-se  ao  gestor  do  contrato  apresentando
justificativas de que em carta de 15/11/2017 e 05/12/2017 alegara que o início dos serviços dependia
muito da disponibilização do material de infra estrutura, o qual era totalmente vinculado à prestação
dos serviços preliminares.  Que, como era final  do ano, vários fornecedores estavam sem estoques
devido ao enorme crescimento da demanda no mercado brasileiro e ficaram de “mãos atadas”.

2.1. Citou que na época solicitara dilatação de prazo de início dos serviços visto que dependiam de
posições de fornecedores que somente  confirmaram para o dia 15/01/2018,  motivo que limitou o
começo dos trabalhos nessa data. Em seguida, tratou sobre a apresentação do cronograma físico e
relação de empregados solicitando prazo para 15/01/2018.

2.2. Ponderou sobre a anotação de responsabilidade técnica, que embora tenha entrado com pedido de
registro da empresa junto ao CREA-BA, que fora aprovado, não foi cadastrado o registro do engenheiro
no referido Conselho, que exigiu dele domicílio no Estado da Bahia, fato que requeria prazo para
apresentação da documentação em 15/01/2018.

2.3. Arrematou  que,  apesar  desses  percalços,  todas  as  documentações  foram entregues  no  prazo
informado, entre 15/01 e 17/01/2018, quando iniciou os serviços contratados.

2.4. De passagem, alegou que estava refém da entrega de equipamentos por parte dos fabricantes AXIS
e DELL, por causa de grande acúmulo de mercadorias importadas nos aeroportos de Guarulhos e
Campinas, algo que inviabilizou o cumprimento de prazos na liberação de mercadorias pela Receita
Federal  para  a  empresa  Alkanse,  fatores  somados  à  aplicação  da penalidade  que  lhe  causariam
prejuízos irreparáveis.

2.5. Instou que a penalidade de multa fosse convertida em advertência, não obstante compreendesse o
que prevê o contrato.

2.6. Aludiu que, independente da multa, em relatório anexo via-se custos que sinalizavam prejuízo na
execução da obra, cuja empresa a cumpriria nos padrões pactuados.

2.7. Assim, a Recorrente deprecou nos seguintes termos: “...desejamos a compreensão de vossa parte
quanto às solicitações aqui relatadas.”

3. O presente foi ao gestor do contrato que informou (5787137) o seguinte, verbis:
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“Sr. supervisor da SEVIT,

Encaminho,  para  apreciação  do  setor  competente,  recurso,  doc.  5783013,
apresentado pela  empresa Alkanse,  referente  a  aplicação de penalidade de
multa  em função do atraso na entrega da obra do CFTV Ip do JEF.

Em  suma,  a  contratada  apresenta  em  seu  rescurso,  as  mesmas  alegações
postuladas  em sua defesa, e rebatidas  tecnicamente por este executor.

Esclarece   que  encontrou  dificuldades  na  liberação  dos  equipamentos
importados,  e  que  em função da  multa  torna  impossivel  a  manutenção da
qualidade dos serviços contratados, e, por derradeiro  solicita a conversão  da
penalidade de multa em advertência.

Por fim, registro que apesar do atraso nos serviços, a contratada mantém a 
execução  da obra.”.

4. A partir do encaminhamento da SEVIT/SJBA (5789845), a Diretoria do Foro da Seção Judiciária da
Bahia  recebeu  o  recurso  interposto  pela  empresa  Alkanse  e  manifestou-se  (5790898)  conforme
transcrito abaixo, verbis:

“Os argumentos apresentados pela empresa já tinham sido informados ao executor
do contrato (vide documento SEI 5440588) e não justificam o atraso, vez que, ao
participar  da  licitação  a  empresa  já  tinha  conhecimento  do  Projeto  Básico,  da
planilha orçamentária estimativa, da planta e do cronograma físico-financeiro da
obra (todos anexos ao Edital do Pregão – 4710881) e, portanto, deveria estar apta
para a realização de todos os serviços da forma ali indicada.

Ademais,  o próprio executor já havia afirmado, no documento 5440588,  que “as
respostas aos oficios encaminhados, além de intempestivos, não justificam o atraso
nos  serviços,  haja  vista  que os  serviços  iniciais  compreendem a  implantação de
infraestrutura, escavação, lançamento de eletroduto e cabos”. Disse, ainda, que os
serviços se iniciaram com 72 (setenta e dois dias de atraso) e “o novo cronograma
enviado pela empresa se encontra em total descompasso contratual, doc.5468469”.

Diante do exposto, e não tendo sido apresentados fatos novos, mantenho, na integra a
decisão  5641561.

Ressalto que não há previsão, na Lei nº 8666/93, para conversão da penalidade de
multa em advertência, podendo, inclusive, ambas serem aplicadas conjuntamente.

Diante  do  exposto,  recebo  o  recurso  apresentado  pela  contratada  (5783013)  e
determino o encaminhamento dos autos ao Sr. Desembargador Federal Presidente do
Tribunal  Regional  Federal  –  1ª  Região,  nos  termos do art.  109,  §  4º,  da Lei  n.
8.666/93.”

5. O processo foi conduzido (5812714) pela Presidência à DIGES, que por sua vez o encaminhou ao
parecer da Assessoria Jurídica (6256751).

6. A DIGES propôs (6303879) ao E. Presidente a distribuição do feito a um dos membros do Conselho
de Administração, vindo-me conclusos os autos.

                      É o relatório.

Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN

Relator
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V O T O

ADMINISTRATIVO.  LICITAÇÃO.  CONTRATAÇÃO  PARA
IMPLANTAÇÃO  DE  CFTV.  DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL.  APLICAÇÃO  DE  SANÇÃO.  RECURSO  PELA
CONVERSÃO  DE  MULTA  EM  ADVERTÊNCIA.
CONHECIMENTO. DILIGÊNCIAS DO GESTOR SEM SUCESSO.
TRANSCURSO  IN  ALBIS  PRAZO  PARA  JUSTIFICATIVAS,
DECLARARAÇÕES  DE  FATOS  SUPERVENIENTES.  A
ADMINISTRAÇÃO VINCULA-SE À ISONOMIA, PRAZOS E ÀS
PENALIDADES PREVISTAS EM CONTRATO. BASE NA LEI Nº
8.666/93  E  ACÓRDÃO DO TCU.  INCABÍVEL ATENDIMENTO
DO PLEITO. MANTIDOS OS TERMOS DA DECISÃO. RECURSO
DESPROVIDO.

I – A Recorrente foi contratada para fazer a implantação do CFTV no
prédio dos JEFs-Ba.

II  – Houve a ocorrência de atraso de 72 dias no início da obra e
consequente descumprimento contratual.

III – A Decisão (5641561) da Diretoria do Foro da Seção Judiciária
da Bahia foi pela aplicação de penalidade de multa.

IV – A Recorrente interpôs recurso contra o decisum.

V – Conhecimento do Recurso.

VI -  O gestor  do contrato,  por  várias vezes, acionou a contratada
para que adotasse providências, sem sucesso, resultando na aplicação
e manutenção de sanção.

VII – A Recorrente deixou transcorrer in albis prazo para justificar
suas possíveis dificuldades, declarar fatos supervenientes retardadores
da execução do objeto.

VIII – O prazo augurado pela Administração para o início da obra
era exigência igual para todos os licitantes, cuja negligência em se
observá-lo seria altamente anti-isonômica.

IX – O Contrato firmado trouxe a previsão de multa moratória.

X - A Lei nº 8.666/93, art. 87, II,  constituiu dever à Administração
Pública  adotar  sanções  quando  da  ocorrência  de  descumprimento
contratual.

XI – No Acórdão nº 1.302/2013-Plenário/TCU há recomendação a
gestor público, caso identificado que não houve fato superveniente,
retardadores da execução do objeto, à adoção das sanções cabíveis.

XII  –  Por  força  obrigatória  os  pactos,  contratos  ou  obrigações
assumidos devem ser respeitados e cumpridos pelas partes.

XIII  –  N ão  há  guarida  legal  para  atender  à  Recorrente  quando
solicitou a conversão  da penalidade de multa em advertência.

XIV  – Mantidos os termos da Decisão supracitada, com fulcro nos
princípios da legalidade, ampla defesa e interesse público apregoados
no art.  2º da Lei  nº  9.784/1999,  no inciso II  do art.  87 da Lei  nº
8.666/1993  e  na  citada  jurisprudência  do  Tribunal  de  Contas  da
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União.

XV - Recurso Administrativo a que se nega provimento.

O Exmo. Sr. Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN  (Relator):

A empresa Alkanse Equipamentos Eletrônicos Ltda. foi contratada para fazer a implantação do CFTV
no prédio dos JEFs-Ba, mas incorreu em atraso de 72 dias para o início da obra,  que deveria ter
começado dia 06 de novembro de 2017, motivo que culminou com a Decisão (5641561) da Diretoria
do Foro da Seção Judiciária da Bahia em fazer a aplicação de penalidade de multa contratual no valor
de R$ 40.000,00 (5530468). Por isso, interpôs Recurso Administrativo (5783013) solicitando que tal
penalidade fosse convertida em advertência.

2. Preliminarmente, conheço do Recurso, por força do princípio da ampla defesa insculpido no inciso
LV do art. 5º da Constituição Federal e incisos I e II do art. 58 da Lei n. 9.784/1999.

3. Cabe ressaltar que o gestor do contrato (5440588), por várias vezes, acionou a contratada para que
adotasse providências, mas esta se mostrou silente, como evidenciado abaixo, verbis:

“Este exucutor  do contrato encaminhou ofício a contratada Alkanse em 10/11/2017, cobrando inicio
imediato da obra, além do encaminhamento de ART( Anotação de Responsabilidade Tecnica), garantia
contratual,  relação  de  empregados,  cronograma  da  obra,  inclusive  alertando  sobre  as  penalidades
contratuais,doc.  5083368.  Sem  resposta,  encaminhamos  novo  oficio,  em  30/11/2017,doc.5195035,
reiterando  o  inicio  imediato  e  encaminhamento  dos  documentos  necessários  ao  inicio  da  obra,
notificando, mais uma vez sobre as penalidades contratuais.

Neste ínterim, trocamos alguns emails, onde a contratada informa,  inclusive, previsão de inicio e fim da
obra, conforme cronograma doc. 5440425, mas ainda sem êxito.Em 06/12/2017,já passados  trinta dias 
da data prevista para iniciar a obra,encaminhamos um terceiro ofício comunicando a penalidade de
multa no valor de R$ 12.000,00, em função do descumprimento contratual,  por não ter iniciado os 
serviços.

Este ultimo oficio, encaminhamos via email  SEI e correios, tendo sido recebido pela contratada em
18/12/2017, conforme doc. 5432152.”(Grifo nosso)

4. Da análise dos fatos, tenho que a Recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para justificar suas
possíveis  dificuldades,  ou  seja,  declarar  fato  superveniente,  estranho  às  condições  contratuais
inicialmente avençadas, retardadores da execução do objeto, com a apresentação de documentos que
pudessem comprová-los.

5. Nesse sentido, se a Recorrente tivesse solicitado a dilação de prazo para o início da obra, alegando e
comprovando fatos imprevisíveis, ou previsíveis de consequências incalculáveis, sob a luz da teoria da
imprevisão, a alteração do contrato fazia-se devida.

6.  Do contrário, como aquele prazo inicialmente augurado pela Administração para o início da obra era
exigência igual  para todos os licitantes que estimaram materiais,  equipamentos e mão de obra ao
formarem seus preços ao certame, a negligência em se observar essa obrigação contratual, portanto,
seria altamente anti-isonômica.

7. O Contrato nº 51/2017, firmado entre a Seção Judiciária da Bahia e a Recorrente, trouxe na Cláusula
das Sanções Administrativas, item 2.1, a previsão de multa moratória.

8. A Lei nº 8.666/93, art. 87, II, constituiu dever à Administração Pública adotar sanções à contratada
quando da ocorrência de descumprimento contratual,  garantida a prévia defesa, na forma a seguir,
verbis:

“Art.  87.  Pela inexecução total  ou parcial  do contrato a Administração poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

(...)

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;”
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9. No Acórdão nº 1.302/2013 – Plenário, do Tribunal de Contas da União, subitem 9.3.3, da lavra do
Relator  Ministro  Wlamir  Campelo,  constitui-se  como recomendação  a  gestor  público  o  seguinte,
verbis:

“9.3.3.  caso  identificado  que  não  houve  fato  superveniente,  estranho  às  condições  contratuais
inicialmente avençadas, retardadores da execução do objeto, estipule novo prazo para o adimplemento
do acordo, sem prejuízo das sanções cabíveis no instrumento de contrato;”

10. A par dessas circunstâncias, alcanço que não há guarida legal para atender à Recorrente quando
solicita a conversão  da penalidade de multa em advertência, pois, como diz o brocardo latino pacta
sunt  servanda,  por  força  obrigatória  os  pactos,  contratos  ou  obrigações  assumidos  devem ser
respeitados e cumpridos pelas partes.

11.  Portanto,  concluo  que  a  empresa  Alkanse  Equipamentos  Eletrônicos  Ltda. incorreu  em
descumprimento contratual, motivo pelo qual adiro aos termos da Decisão da Diretoria do Foro da
Seção Judiciária da Bahia (564561), que aplicou a penalidade de multa, no valor total de R$ 40.000,00,
com fulcro nos princípios da legalidade, ampla defesa e interesse público apregoados no art. 2º da Lei
n. 9.784/1999, no inciso II do art. 87 da Lei 8.666/1993 e na citada jurisprudência do Tribunal de
Contas da União.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso Administrativo.

É como voto.

Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN

Relator

Documento assinado eletronicamente por Jirair Aram Meguerian , Desembargador Federal, em
03/03/2020, às 18:24 (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 9809598 e o código CRC EAFF05D1.
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