
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
 

RELATÓRIO E VOTO

 

R E L A T Ó R I O

 

O Exmo. Sr. Desembargador Federal OLINDO MENEZES (Relator): —
Cuida-se  de  recurso  administrativo  interposto  pela  empresa  PEDRO  REGINALDO  DE
ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA., contra decisão da Diretoria do Foro da Seção
Judiciária do Mato Grosso, que lhe aplicou as penalidades de advertência e de multa de 0,5%
por empregado e por dia em que atrasar o pagamento do 13º salário.

O Contrato  18/2016  (1877533),  da  SJMT,  tem por  objeto  a  prestação  de
serviços de recepção, com alocação de mão de obra, na Subseção Judiciária de Rondonópolis -
MT.

Sustenta a recorrente que o atraso no pagamento da segunda parcela do 13º de
2017,  da  prestadora  de  serviços  Valéria  Regina  Pego,  na  Subseção  Judiciária  de
Rondonópolis/MT,  que  deveria  ocorrer  até  20/12,  somente  ocorreu  em 18/01/2018,  por  ter
ocorrido atraso no repasse de verbas contingenciadas pela própria Administração, constituindo,
portanto, um caso de força maior.

Processado  o  recurso,  a  Assessoria  Jurídica  –  ASJUR  opina  pelo
desprovimento, afirmando que “Atrasos não excessivos pela Administração, máxime quanto a
verbas contingenciadas, não autorizam a contratada a retardar o cumprimento de obrigações
trabalhistas. O contrato não prevê essa possibilidade, nem poderia.”[...]

E que “[...] mera demora no repasse de verba contingenciada não é motivo
para  deixar  de  cumprir  a  essencial  obrigação  de  pagar  salários  e  benefícios  a  empregados
alocados à prestação dos serviços. Não se trata de ônus insuportável ou impeditivo da execução
do ajustado em sua plenitude. Em regra, quem atua no mercado de terceirização deve ter aporte
financeiro para suportar eventual atraso no pagamento pelo contratante. Portanto, a contratada
incorreu em violação contratual. A aplicação da sanção prevista em contrato não é apenas uma
faculdade, mas um poder-dever do gestor público em face do princípio da indisponibilidade do
interesse público.” [...]

É o relatório.

 

 

V O T O

 

O Exmo. Sr. Desembargador Federal OLINDO MENEZES (Relator): —
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Como visto, o Contrato 18/2016 (1877533), da SJMT, tem por objeto a prestação de serviços de
recepção, com alocação de mão de obra, na Subseção Judiciária de Rondonópolis – MT, no qual
teria havido o atraso que motivou as penalidades em exame.

Pela tese da recorrente  o atraso no pagamento da segunda parcela do 13º de
2017, da prestadora de serviços Valéria Regina Pego, que deveria ocorrer até 20/12, somente
ocorreu  em 18/01/2018,  por  ter  ocorrido  atraso  no  repasse  de  verbas contingenciadas pela
própria Administração, constituindo, portanto, um caso de força maior.

Nem a empresa nega o atraso no pagamento da 2ª parcela do 13º salário da
prestadora de serviços, com 29 dias de atraso, nem a Seção Judiciária de Mato Grosso nega o
atraso no repasse da verba do ressarcimento referente à 1ª parcela do 13º salário, deixando a
empresa sem caixa para fazer o pagamento da 2ª parcela em dia. O repasse somente ocorreu em
21/12/2017, depois da data-limite para o pagamento.

Como já destacado, para a Assessoria Jurídica, “Atrasos não excessivos pela
Administração, máxime quanto a verbas contingenciadas, não autorizam a contratada a retardar
o  cumprimento  de  obrigações  trabalhistas.  O  contrato  não  prevê  essa  possibilidade,  nem
poderia. A supremacia do interesse público sobre o particular, nos contratos administrativos, a
este  impõe  deveres  rígidos.  Exemplificativamente,  somente  em  casos  excepcionais  ao
contratado se permite a oposição da exceptio non adimpleti contractus.”

E  prossegue: “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. Por aí, se vê
que mera demora no repasse de verba contingenciada não é motivo para deixar de cumprir a
essencial  obrigação  de  pagar  salários  e  benefícios  a  empregados  alocados  à  prestação  dos
serviços.  Não se  trata  de  ônus insuportável ou impeditivo da  execução do ajustado em sua
plenitude. Em regra, quem atua no mercado de terceirização deve ter aporte financeiro para
suportar eventual atraso no pagamento pelo contratante.  Portanto,  a  contratada incorreu em
violação contratual. A aplicação da sanção prevista em contrato não é apenas uma faculdade,
mas um poder-dever do gestor público em face do princípio da indisponibilidade do interesse
público.”

Com a devida vênia, essa não deve ser a solução para o caso, pois contrato é
contrato e pressupõe deveres e direito recíprocos. Uma parte não pode ser tão rigorosa com a
outra se ela própria não cumpre à risca o que lhe compete.

No Processo nº  0000572-87.2018.4.01.8009/  – MT, do interesse  da  mesma
empresa, em situação da mesma similitude, mas da Subseção Judiciária de Juina/MT, do qual fui
Relator neste Conselho de Administração, proferi voto deste teor:

O contrato em que foram aplicadas as penalidades de advertência e de

multa de 0,5% por  empregado e por  dia de atraso no pagamento da

segunda parcela do 13º salário, tem por objeto a prestação de serviços

de recepção, com alocação de mão de obra, na Subseção Judiciária de

Juína – MT.

Para a recorrente, que não nega o atraso, pois, devendo ser  feito o

pagamento  em  20/12/2017,  somente  aconteceu  em  18/01/2018,

contrariando o disposto na Lei  4.749/1965, tudo se deve ao fato do

retardamento  do  repasse  de  verbas  contingenciadas  pela  própria

Administração, constituindo, assim, caso de força maior, pelo que pede

o provimento, com o arquivamento do processo.

Afirma a recorrente  que, nos termos do art.  12,  § 2º,  da Resolução

CNJ/169,  “os tribunais  ou  os  conselhos,  por  meio  dos seus  setores

competentes, expedirão, após a confirmação do pagamento das verbas
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trabalhistas retidas, a autorização de que trata o inciso I deste artigo

encaminhando a referida autorização ao banco público no prazo de

dez  dias  úteis,  a  contar  da  data  da  apresentação  dos  documentos

comprobatórios pela empresa.”

E que atrasou o pagamento da 2ª parcela do 13º salário, de 10/12/2017

para 18/01/2018, porque a Administração não efetuou a liberação da

1ª parcela no prazo legal, e que a empresa sempre manteve em dia os

seus salários e dos encargos sociais, mesmo ocorrendo alguns atrasos

de pagamentos das prestações de serviços.

A decisão  recorrida,  de  30/10/2018,  admite  que  a  transferência  do

ressarcimento  referente  à  1ª  parcela  do  13º  salário  somente  foi

efetuada em 17/01/2108, além do prazo previsto na Resolução nº 169

do CNJ, mas objeta que o fato não tem relação de dependência com a

inadimplência das obrigações trabalhistas pela empresa, que  são da

sua exclusiva responsabilidade, e que a Administração não pode deixar

de  aplicar  as punições,  desde  que  identificada a falta,  sem margem

para discricionariedade.

A interpretação não se afigura a mais razoável para o caso, pois ficou

claro que  a empresa somente  pagou a 2ª  parcela do 13º salário em

18/01/2018 em razão da falta da Administração, que atrasou o repasse

do  ressarcimento  referente  à  1ª  parcela,  somente  o  fazendo  em

17/01/2018,  um  dia  antes  do  pagamento  (2ª  parcela)  dado  como

atrasado, em 18/01/2018.

Não é lícito que a Administração invoque falta da empresa, num plano

puramente  formal,  e  aplique  as  referidas  penalidades,  quando  ela

própria não cumpriu o que lhe competia, fazendo o repasse dos valores

fora do prazo regulamentar, esquecendo que os deveres contratuais são

recíprocos.

Existe sim relação de dependência entre o atraso da Administração e a

inadimplência das obrigações trabalhistas pela empresa, diversamente

do que objetou a decisão  recorrida, que não deve aplicar as sanções

em  razão  de  uma  falta  administrativa  para  a  qual  ela  própria

contribuiu.

Afirma  o  parecer  TRF-ASJUR  que  atrasos  não  excessivos  pela

Administração,  sobretudo  quanto  a  verbas  contingenciadas,  não

autorizam a contratada a retardar o cumprimento de suas obrigações

trabalhistas, que o contrato não prevê essa possibilidade, e que, pela

Lei 8.666/1993, a faculdade de suspender a prestação dos serviços ou

resolver  o ajuste somente são possíveis se o prazo for  superior  a 90

dias (art. 78, XV).

Mas fatos são fatos e não poder ser afastados, na sua existência e nas

suas  conseqüências,  com  o  discurso  jurídico  formal.  Os  deveres

contratuais são recíprocos e a eles estão adstritas as duas partes.”

Embora  o atraso por parte  da  Administração tenha sido menor  no caso,  a
solução deve ser a mesma, razão por que,  e com a devida vênia da autoridade recorrida, dou
provimento ao recurso para desconstituir as duas penalidades aplicadas à empresa recorrente,
 de advertência e de multa de 0,5% por empregado e por dia de atraso no pagamento da segunda
parcela do 13º salário.

É o voto.
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E M E N T A
 

ADMINISTRATIVO.  EMPRESA  PRESTADORA  DE  SERVIÇOS  DE  RECEPÇÃO.
ATRASO NO  PAGAMENTO DA 2ª  PARCELA DO 13º  SALÁRIO.  APLICAÇÃO DE
PENALIDADES. FALTA DA ADMINISTRAÇÃO. REPASSE DA RESPECTIVA VERBA
FORA DO PRAZO. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Recurso administrativo contra  decisão da  Diretoria  do Foro da  Seção Judiciária  do Mato
Grosso, que aplicou à empresa recorrente  as penalidades de advertência e de multa de 0,5% por
empregado e por dia de atraso no pagamento da segunda parcela do 13º salário, a ser feita em
20/12/2017, mas que somente aconteceu em 18/01/2018.

2. Extrai-se dos autos, e dos termos da decisão recorrida, que a empresa somente pagou a 2ª
parcela do 13º salário em 18/01/2018 em razão de falta da Administração, que atrasou o repasse
do ressarcimento referente à 1ª parcela, somente o fazendo em 21/12/2019, um dia antes da data
do pagamento (2ª parcela) a ser feito pela empresa.

3. Não é lícito que a Administração invoque falta da empresa, num plano puramente formal, e
aplique as referidas penalidades, quando ela própria não cumpriu o que lhe competia, fazendo o
repasse  dos valores fora  do prazo regulamentar,  esquecendo que  os deveres contratuais são
recíprocos.

4. Existe sim relação de dependência entre o atraso da Administração e a inadimplência das
obrigações trabalhistas pela empresa, diversamente do que objetou a decisão  recorrida, que não
deveria  aplicar  as  sanções  em razão  de  uma  falta  administrativa  para  a  qual  ela  própria
contribuiu.

5. Provimento do recurso. Desconstituição da decisão recorrida.

 

A C Ó R D Ã O
 
Decide o Conselho de Administração dar provimento ao recurso, à unanimidade.
 
Conselho de Administração do TRF da 1ª Região –  Brasília, 07 de maio de 2020.
 
 
Desembargador Federal OLINDO MENEZES, Relator

 

 

Documento assinado eletronicamente por Olindo Menezes, Desembargador Federal, em
15/05/2020, às 19:05 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, 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 10197781 e o código
CRC C7A001D6.
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