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REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL  –
MANDADO  DE  SEGURANÇA  –  SUSPENSÃO  DE
MEDIÇÕES  E  PAGAMENTOS  DE  CONTRATO
ADMINISTRATIVO EM VIRTUDE DE IRREGULARIDADES
TRABALHISTAS  DA  EMPRESA  CONTRATADA  –
SEGURANÇA  PARCIALMENTE  CONCEDIDA  –
REGULARIDADE  FISCAL  E  TRABALHISTA  –
EXIGÊNCIAS  DOS  ARTIGOS  27,  29  E  55  DA  LEI  Nº
8.666/93  –  DESCUMPRIMENTO QUE NÃO LEGITIMA A
SUSTAÇÃO  DO  PAGAMENTO  DOS  SERVIÇOS
EFETIVAMENTE PRESTADOS – AFRONTA AO PRINCÍPIO
DA LEGALIDADE  E  VEDAÇÃO  DO  ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ
E  DOS  TRIBUNAIS  PÁTRIOS  –  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA  –  DESPROVIMENTO  DA  REMESSA
NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO.

A despeito do poder de fiscalização e de rescisão unilateral
do  contrato  administrativo  por  parte  da  Administração
Pública, afigura-se como ilegal a retenção de pagamento em
virtude da constatação da situação de irregularidade fiscal
ou trabalhista da empresa contratada nos casos em que o
serviço tiver sido efetivamente prestado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba,  por  unanimidade,  NEGAR  PROVIMENTO  A  AMBOS  OS
RECURSOS.

RELATÓRIO
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Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo
Município  de  Campina  Grande contra  sentença  proferida  nos  autos  do
Mandado de Segurança impetrado  por  Ambiental  Soluções Ltda,  na  qual  o
Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública de Campina Grande concedeu,
em parte, a segurança pretendida, para determinar o pagamento dos serviços
já realizados.

Nas razões do apelo, o  Município de Campina Grande alega ter
agido em estrita obediência ao regramento legal atinente à matéria, destacando
que  o  art.  27,  IV;  29,  V;  e  art.  55,  XIII,  da  Lei  nº  8.666/93,  exigem  a
demonstração de regularidade fiscal e trabalhista das empresas contratadas
pela Administração Pública durante toda a execução do contrato, legitimando a
sustação da contraprestação financeira.

Aduz,  ainda,  que  além da  existência  da  certidão  positiva  com
relação às obrigações trabalhistas,  existiu  expressa determinação do Poder
Judiciário ordenando a sustação dos pagamentos  em razão da existência de
débitos trabalhistas inadimplidos (fl. 57).

Por fim,  pugna pela manutenção da sustação dos pagamentos,
reformando-se a sentença combatida.

Devidamente  intimada,  a  parte  adversa  apresentou as
contrarrazões ao recurso, pugnando por seu desprovimento (fls. 63/72).

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça opinou
pelo desprovimento do Apelo e da Remessa Necessária (fls. 82/85).

VOTO

No caso em deslinde, a condenação se amolda à hipótese do §1º
do  art.  14  da  Lei  nº  12.016/20091,  razão  pela  qual  conheço  da  Remessa
Necessária.

Dada  a  similitude  das  questões,  apreciarei  conjuntamente  a
Remessa Necessária, como condição de eficácia da sentença  e a Apelação
Cível, como meio adequado de impugnação aos termos da sentença proferida.

O  thema  decidendum consiste  em  averiguar se  é  legítima  a
atuação  do  Município  de  Campina  Grande  na  suspensão  das  medições  e
pagamentos  oriundos  do  contrato  administrativo  firmado  com  a  empresa
impetrante  Ambiental  Soluções  Ltda  em  virtude  da  existência  de  certidão
positiva de débitos trabalhistas.

Sentenciando,  o  magistrado  concedeu  em  parte  a  segurança
pretendida,  legitimando a  atuação do Município  no  sentido  de suspender  a
execução contratual em virtude das irregularidades, entretanto, determinando o

1 Art. 14.  Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação. 
§ 1o  Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição. [...]
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pagamento  dos  serviços  efetivamente  prestados,  com  vistas  a  evitar  o
enriquecimento ilícito da Administração.

O comando decisório não merece retoques.

Com  a  finalidade  de  resguardar  o  interesse  público  na
consecução  dos  objetivos  da  Administração  Pública,  as  normas  de  direito
público  atinentes  às  licitações  e  aos  contratos  administrativos  exigem  a
demonstração  de  uma  série  de  requisitos  por  parte  dos  interessados  que
desejam com ela contratar, na esteira do que dispõe o art. 37, XXI, da CF:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos  Municípios  obedecerá  aos  princípios  de  legalidade,
impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e  eficiência  e,
também, ao seguinte:
[...]
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as
obras,  serviços,  compras  e  alienações  serão  contratados
mediante  processo  de  licitação  pública  que  assegure
igualdade  de  condições  a  todos  os  concorrentes,  com
cláusulas  que  estabeleçam  obrigações  de  pagamento,
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da
lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação
técnica  e  econômica  indispensáveis  à  garantia  do
cumprimento das obrigações

Nesse  cenário,  a  Lei  nº  8.666/93  prevê  que  os  contratados
demonstrem tanto na fase da licitação, quanto durante todo curso da execução
contratual, a regularidade fiscal e trabalhista, sendo esta última comprovada
por meio de certidão negativa que revele a inexistência de débitos inadimplidos
em processos oriundos da justiça laboral, senão vejamos:

Art.  27.  Para  a  habilitação  nas  licitações  exigir-se-á  dos
interessados, exclusivamente, documentação relativa a:
[...]
IV – regularidade fiscal e trabalhista;  

Art.  29.   A documentação  relativa  à  regularidade  fiscal  e
trabalhista,  conforme  o  caso,  consistirá  em:
(Redação dada pela Lei nº 12.440, de 2011)       (Vigência)
[...]
V – prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa,  nos termos do Título VII-A da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o
de maio de 1943.        (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011)
(Vigência)

Art. 55.  São cláusulas necessárias em todo contrato as que
estabeleçam:
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[...]
XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a
execução  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as
obrigações  por  ele  assumidas,  todas  as  condições  de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Nesse  cenário,  constatado  o  descumprimento  de  obrigações
contratuais, surge para a Administração o direito de rescindir unilateralmente a
avença,  de acordo com as disposições dos arts.  77 e seguintes da Lei  de
Licitações, conforme se denota a seguir:

Art. 77.  A inexecução total ou parcial do contrato enseja a
sua  rescisão,  com  as  conseqüências  contratuais  e  as
previstas em lei ou regulamento.

Art. 78.  Constituem motivo para rescisão do contrato:
I  -  o  não  cumprimento  de  cláusulas  contratuais,
especificações, projetos ou prazos;
II  -  o  cumprimento  irregular  de  cláusulas  contratuais,
especificações, projetos e prazos;

Entretanto, malgrado haja a possibilidade da rescisão contratual,
não é dado a Administração locupletar-se indevidamente da contraprestação
devida  ao  contratado  pelo  serviço  efetivamente  prestado,  evidenciando  a
utilização supletiva da teoria geral dos contratos nas avenças firmadas com o
Poder Público2.

A despeito do poder de fiscalização e de rescisão unilateral  do
contrato administrativo  por  parte  da  Administração Pública,  afigura-se  como
ilegal  a  retenção de pagamento  em virtude da constatação da situação de
irregularidade fiscal ou trabalhista da empresa contratada nos casos em que o
serviço tiver sido efetivamente prestado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE
EXECUÇÃO DE OBRAS.  IRREGULARIDADE FISCAL DO
CONTRATADO.  RETENÇÃO  DO  PAGAMENTO  PELA
ADMINISTRAÇÃO.  DESCABIMENTO.  ADITIVO
CONTRATUAL. NEGATIVA DE PAGAMENTO. SÚMULAS 5
E 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. CARÁTER MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL  DO  PRESENTE  RECURSO.  NÃO
CONSTATAÇÃO.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS. MAJORAÇÃO DESCABIDA. 1. O Plenário do
STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento
no  CPC/1973  (relativos  a  decisões  publicadas  até  17  de
março  de  2016)  devem  ser  exigidos  os  requisitos  de
admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com  as
interpretações  dadas  até  então  pela  jurisprudência  do
Superior  Tribunal  de Justiça"  (Enunciado Administrativo nº
2).  2.  O  Superior  Tribunal  de  Justiça  tem  pacificado  o

2 Art. 54.  Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de 
direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as 
disposições de direito privado. (Grifei).
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entendimento  de  que,  "não  obstante  o  poder  conferido  à
Administração  de  exigir  a  comprovação  de  regularidade
fiscal  durante  toda  a  vigência  do  contrato,  não  pode
proceder  à  retenção  do  pagamento  pelos  serviços
comprovadamente  prestados,  sob  pena  de  caracterizar
enriquecimento  ilícito  (AgRg  no  AREsp  561.262/ES,  Rel.
Ministro  SÉRGIO  KUKINA,  PRIMEIRA  TURMA,  DJe
31.08.2015). 3. Esbarra nos óbices das Súmulas 5 e 7 desta
Corte,  respectivamente,  considerar  legítima  a  negativa  de
pagamento dos valores na ausência de previsão contratual
que  autorizasse  "os  alegados  serviços  e/ou  que
comprovassem  suposta  anuência  da  recorrente  com  o
aumento  do  valor  do  contrato"  e  divergir  da  conclusão
albergada na origem, de que "não foi comprovado vício que
inquine  o  termo  aditivo  firmado  entre  as  partes".  4.  A
interposição  do  presente  recurso  não  denota  caráter
manifestamente inadmissível ou improcedente a ensejar  a
aplicação  de  sanção  prevista  no  art.  1.021,  §  4º,  do
CPC/2015.  5.  O  Plenário  do  STJ  aprovou  o  Enunciado
Administrativo nº 7, segundo o qual "somente nos recursos
interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março
de  2016,  será  possível  o  arbitramento  de  honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo
CPC)" e, nos termos do enunciado nº 16 da ENFAM, "não é
possível majorar os honorários na hipótese de interposição
de recurso no mesmo grau de jurisdição" (art. 85, § 11, do
CPC/2015).  Precedentes.  6.  Agravo  interno  desprovido.
(AgInt  no  Agravo  em  Recurso  Especial  nº  503.038/RJ
(2014/0087458-3), 1ª Turma do STJ, Rel. Gurgel de Faria.
DJe 31.05.2017).

DIREITO  ADMINISTRATIVO.  RECURSO  EM  MANDADO
DE  SEGURANÇA.  CONTRATO  ADMINISTRATIVO.
DESCUMPRIMENTO  DA  OBRIGAÇÃO  DE  MANTER  A
REGULARIDADE FISCAL.  RETENÇÃO DO PAGAMENTO
DAS  FATURAS  PELOS  SERVIÇOS  JÁ  PRESTADOS.
IMPOSSIBILIDADE.  PRECEDENTES  DESTA  CORTE.
RECURSO  PROVIDO.  (Recurso  em  Mandado  de
Segurança  nº  51.862/MT  (2016/0224824-4),  STJ,  Rel.
Benedito Gonçalves. DJe 27.10.2016).

DIREITO  ADMINISTRATIVO.  CONTRATO
ADMINISTRATIVO.  RETENÇÃO  DE  PAGAMENTO.
FORNECEDOR EM SITUAÇÃO IRREGULAR PERANTE O
FISCO. É ilegal reter o pagamento devido a fornecedor em
situação de irregularidade perante o Fisco. A exigência de
regularidade  fiscal  para  a  participação  no  procedimento
licitatório  funda-se  no  art.  195,  §  3º,  da  CF  e  deve  ser
mantida durante toda a execução do contrato, consoante o
art.  55  da  Lei  n.  8.666/1993.  No  entanto,  o  ato
administrativo,  no  Estado  democrático  de  direito,  está
subordinado ao princípio da legalidade (CF, arts. 5º, II, 37,
caput,  e  84,  IV),  o  que  equivale  assentar  que  a

Juiz Tércio Chaves de Moura                                                                     5



Apelação Cível nº 0010943-30.2015.815.0011

Administração poderá atuar tão somente de acordo com o
que a lei determina. Não constando do rol do art. 87 da Lei
n.  8.666/1993,  não  pode  ser  aplicada  a  retenção  do
pagamento pelos serviços prestados. O descumprimento de
cláusula  contratual  pode  até  ensejar,  eventualmente,  a
rescisão do contrato (art. 78 da Lei de Licitações), mas não
autoriza,  ao  mesmo tempo,  suspender  o  pagamento  das
faturas  e  exigir  a  prestação  dos  serviços  pela  empresa
contratada.  Precedentes  citados:  REsp  633.432-MG,  DJ
20/6/2005;  AgRg  no  REsp  1.048.984-DF,  DJe  10/9/2009;
RMS 24.953-CE, DJe 17/3/2008. AgRg no REsp 1.313.659-
RR, Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23/10/2012.

 
O entendimento é igualmente seguido pelos Tribunais Pátrios:

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  APELAÇÃO.  REMESSA
NECESSÁRIA.  CONTRATO  ADMINISTRATIVO.
RETENÇÃO  DE  PAGAMENTO  POR  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO  DE  REGULARIDADE  FISCAL.
ILEGALIDADE. De acordo com a Lei nº 8.666/93 e com o
entendimento  jurisprudencial  pátrio,  não  pode  a
Administração reter  o pagamento dos serviços contratuais
comprovadamente  prestados,  em  razão  de  não
comprovação de regularidade fiscal, sob pena de ofensa ao
princípio  da  legalidade  e  de  caracterização  de
enriquecimento  ilícito.  (Processo  nº  20150110239518
(1045269), 6ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Esdras Neves. j.
06.09.2017, DJe 12.09.2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO E CONTRATO
ADMINISTRATIVO.  RETENÇÃO  DE  PAGAMENTOS.
SERVIÇOS PRESTADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DE REGULARIDADE TRABALHISTA E FISCAL. Ainda que
a  exigência  de  regularidade  fiscal  e  trabalhista  encontre
amparo  no  artigo  55,  inciso  XIII,  da  Lei  nº  8.666/1993,
entende-se  descabida  a  retenção  do  pagamento  pelos
serviços  prestados.  O  SESC  detém  meios  próprios  para
cobrar eventuais créditos em face de inadimplementos por
parte da empresa (art. 87 da Lei 8.666/93). A retenção dos
valores  pode  eventualmente  caracterizar  enriquecimento
indevido.  Precedentes.  DERAM  PROVIMENTO  AO
RECURSO.  UNÂNIME.  (Agravo  de  Instrumento  nº
70073496705,  2ª  Câmara  Cível  do  TJRS,  Rel.  Laura
Louzada Jaccottet. j. 27.09.2017, DJe 03.10.2017). 

Dessa forma, conclui-se que o entendimento exarado na sentença
encontra-se em plena conformidade com a jurisprudência nacional,  devendo
ser mantido em sua integralidade.

Feitas  tais  considerações,  NEGO PROVIMENTO À REMESSA
NECESSÁRIA e à APELAÇÃO, em harmonia com o Parecer Ministerial.
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É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do Relator, eminente Dr.  Tércio Chaves de Moura (Juiz
convocado,  com jurisdição limitada, para substituir  a Desa. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti), o Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos
Santos. Presente à sessão o Exmº. Dr. Herbert Douglas Targino, Procurador de
Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 15 de
maio de 2018.

Juiz Tércio Chaves de Moura
     RELATOR

G/05
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