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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

DECISÃO SJPA-DIREF 1/2021

 
Cuidam os autos de apreciação do Recurso Administrativo (13491316), interposto pela Empresa CONAMA CONSTRUÇÕES

AMAPAENSE EIRELI LTDA, em face da Decisão (13355457) que aplicou a penalidade de advertência em virtude de infração de disposições constantes do
Contrato nº 13/2019, firmado para a prestação de serviços de limpeza e conservação das instalações desta Seção Judiciária do Pará.

Narram os autos que a recorrente atrasou o pagamento de salários de colaboradores do mês de maio/2021, bem como do Vale Alimentação,
totalizando 4 (quatro) e 2 (dois) dias de mora, respectivamente, somente tomando providências para regularização das faltas após notificação preliminar
encaminhada pela fiscalização do contrato respectivo.

Em sede recursal, requer seja considerada a incidência de normas do CPC/2015 ao caso concreto e da Lei nº 13.140/2015 (Lei de
Autocomposição de Conflitos no Âmbito da Administração Pública), através de soluções consensuais para a controvérsia relatada nestes autos.

Assevera, ainda, que a decisão administrativa deve resolver a lide nos seus exatos termos e que a penalidade não seria cabível por haver
cumprido conforme a determinação da fiscalização do contrato.

 
É o breve relatório. Decido.
 
De início, importa registrar que, de acordo com os fatos apurados pela competente fiscalização contratual, resta evidente a consumação das

infrações administrativas por parte da recorrente, ainda que regularizadas em decorrência de notificação.
Adicionalmente, acerca de o resultado da demanda estar necessariamente limitado aos termos da lide, reputo incabível tal argumentação, por

se tratar o presente caso de relação jurídico-administrativa na qual todas as infrações até o momento computadas se referem a um único instrumento
contratual, portanto sendo cumulativas, plenamente assegurando, inclusive, a gradação de sanções em situações futuras, caso persistam as irregularidades.

No que concerne à requerida aplicação do CPC/2015 e da Lei nº 13.140/2015, entendo impertinente. Os citados regramentos não se revelam
obrigatórios na espécie, a qual possui regulação própria, de conhecimento e plena adesão pelas partes contraentes. 

No mais, verifico que a recorrente não expõe quaisquer fatos novos aptos a justificar as infrações contratuais que ensejaram a
correspondente aplicação de penalidade neste procedimento sancionador, pelo que considero adequada a manutenção da cominação da pena de advertência.

Isso posto, conheço do recurso administrativo interposto, porque preenchidos os requisitos legais de admissibilidade; no mérito, porém,
nego-lhe provimento, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.
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Ciência à SECAD e à recorrente.
À SESUD/DIREF para as providências devidas.
Publique-se.

 

JOSÉ AIRTON DE AGUIAR PORTELA
Juiz Federal Diretor do Foro da SJPA

 

Documento assinado eletronicamente por José Airton de Aguiar Portela, Diretor do Foro, em 17/08/2021, às 13:35 (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
13754136 e o código CRC 46222CA3.
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