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DEscUMPRIMENtO DE 
cONtRAtO DE PREstAçãO DE 
sERvIçOs DE ADMINIstRAçãO 
DE DEPÓsItOs jUDIcIAIs E 
DIsPONIBILIDADEs DE cAIXA DO 
PODER jUDIcIáRIO. ABERtURA 
DE PROcEDIMENtO PREvIstO 
NO DEcREtO jUDIcIáRIO Nº 
711/11

josé Henrique de Lima Barbosa

Assessor jurídico do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.

1. RELATÓRIO1

 

Trata-se de expediente instaurado pela cota DG-GDC-AJ 
07003507, em atendimento ao item III do despacho do Dire-
tor-Geral constante do evento 0703533: “Em relação ao pos-
sível descumprimento do contrato de prestação de serviços 
firmado entre o Tribunal de Justiça e [instituição vencedora da 
licitação] [...], determino que a Assessoria Jurídica deste Gabi-
nete, em processo eletrônico próprio, encaminhe cópia [...] [de] 
ofício ao Departamento do Patrimônio, para análise de even-
tual descumprimento contratual, bem como da necessidade de 
abertura do procedimento previsto no Decreto Judiciário nº 
711/11” (evento 0703533).

Consta do ofício nº 14/16, exarado pelo Diretor do Funre-
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jus, que, “[...] no final do expediente do dia 1º/2/16, este Centro 
de Apoio foi comunicado pela [instituição vencedora da lici-
tação] que, desde o início deste ano, o valor aproximado de R$ 
71.664.000,00, disponível na conta corrente do Fundo Judiciário 
[...], não foi reaplicado no mercado financeiro com a singe-
la escusa de que, quando da data do vencimento da aplicação 
(30/12/15), não houve solicitação para tanto”. Por esse motivo, 
requereu ao Diretor-Geral do Tribunal que “[...] sejam tomadas 
as atitudes que se fizerem necessárias para que a [instituição 
vencedora da licitação] remunere, urgentemente e na forma 
contratual [...], o valor que se encontra na aludida conta cor-
rente desde então, sob pena de dar azo a prejuízos financeiros 
ao Fundo” (evento nº 0703659).

Concomitantemente, foi marcada uma reunião no Gabinete 
do Diretor-Geral do Tribunal de Justiça para resolver o im-
passe, [sendo que] o Gerente Regional da [instituição vencedo-
ra da licitação] afirmou, quanto ao período em que o dinheiro 
do Tribunal ficou sem aplicação, que “[...] não seria possível 
qualquer remuneração sobre aquele valor pelo período, pois 
dependiam [os representantes da contratada] de ordem do Tri-
bunal para que os valores fossem aplicados”. 

Em contrapartida, o Diretor do Funrejus alega que “as apli-
cações deveriam ser feitas automaticamente pela instituição 
financeira”. Por fim, o Diretor-Geral do Tribunal de Justiça [...], 
como gestor do contrato2, encaminhou o expediente a este De-
partamento [do Patrimônio], “para análise de eventual descum-
primento contratual, bem como da necessidade de abertura do 
procedimento previsto no Decreto Judiciário nº 711/2011.”

É o breve relato.
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2. FUNDAMENTAÇÃO

 

2.1. Do eventual descumprimento contratual

 

Primeiramente, cumpre ressaltar que a análise jurídica é 
restrita às informações prestadas nos autos, assim como é pon-
tual com relação ao eventual descumprimento do contrato de 
prestação de serviços [...]: a contratada não reaplicou [automati-
camente] os valores mantidos na conta do Fundo Judiciário 
desde o vencimento da aplicação, em 30 de dezembro de 2015, 
e deixou de comunicar tal fato ao Centro de Apoio, fazendo-o  
apenas no final do expediente do dia 1º/2/16 [...]. 

A [instituição vencedora da licitação] firmou contrato com 
o Tribunal de Justiça em 12 de julho de 2012, pelo período de 
sessenta meses, cujo objeto é a prestação de serviços que com-
preendem a administração das contas dos depósitos judici-
ais, das disponibilidades de caixa do Tribunal de Justiça e das 
contas dos Fundos Especiais do Poder Judiciário do Estado do 
Paraná, nos termos previstos na cláusula primeira do instru-
mento contratual [...].

Destacam-se, entre as cláusulas do contrato de prestação de 
serviços nº 101/12, as seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente contrato tem por 
objeto a prestação de serviços que compreendem:
[...]
c) exclusividade da administração das contas dos Fundos Especiais do 
Poder Judiciário do Estado do Paraná.
CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA QUANTO 
AO FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - 
FUNREJUS E DO FUNDO JUDICIÁRIO:
Caberá à contratada:
Parágrafo primeiro: A abertura e a administração de contas vincula-
das ao Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário - Funrejus e ao 
Fundo Judiciário para recebimento de valores por bloquetos ou car-
nês, por cobrança bancária na modalidade sem registro.  (sem grifos 
no original)
Parágrafo segundo:  A contratada, em contrapartida à centralização 
das arrecadações citadas na cláusula primeira, letra c,  remunerará 
mensalmente as aplicações financeiras lastreadas em certificado de 
depósito bancário, com remuneração mensal do percentual de 100% 
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do Certificado de Depósito Interbancário - CDI, ou outro índice que 
venha a substituí-lo, e com opção de resgate no mesmo dia quando, 
necessário, sem perdas da remuneração. 

Note-se que as cláusulas supracitadas, especialmente o 
parágrafo segundo da cláusula nona, que trata das obrigações 
da contratada quanto à  aplicação do Fundo Judiciário, men-
cionam de forma cristalina que a [instituição vencedora da 
licitação] deve remunerar as aplicações financeiras lastreadas 
em depósitos bancários. Consta do referido parágrafo que a re-
muneração mensal das aplicações financeiras deverá ser feita 
sem perda de remuneração.

Por outro lado, a alegação do gerente da contratada [...] 
contraria as cláusulas contratuais quando afirma que  “havia 
determinação para que quatro contas dos Fundos Especiais 
do Tribunal de Justiça fossem verificadas diariamente, sendo 
mantidas com saldo zero e os valores aplicados. Segundo ele, 
ainda, “tal determinação não abrangia a conta do Fundo Judi-
ciário” (sem grifo no original). Esse argumento [...] não encon-
tra respaldo nas cláusulas contratuais firmadas entre as partes. 

Pois bem. O presente contrato tem por objeto a prestação 
de serviços de administração das contas do Tribunal de Justiça. 
Como é de se esperar, cabe à contratada manter a boa-fé, tanto 
no momento da contratação quanto no da execução do contra-
to. É o que diz o instrumento em sua cláusula sexta:

Caberá à contratada manter a boa-fé tanto no momento da contratação 
quanto na execução do contrato, bem como as responsabilidades nas 
prestações do serviço descritas ao longo do presente instrumento, sem 
prejuízo de outras inerentes à boa prestação do serviço objeto deste 
contrato [...]. 

Como é cediço, o Código Civil tem como um dos princípios 
vetores da relação jurídica o da boa-fé objetiva. Observe-se o 
teor do julgado transcrito a seguir:

PRINCÍPIO DA BOA FÉ OBJETIVA.  O novo Código Civil adotou 
como um de seus princípios vetores o da eticidade, que diz respeito 
ao princípio da boa-fé objetiva. Essa, também  denominada boa-fé 
lealdade, apresenta-se como definidora de regras de conduta. Tute-
lam-se aqueles que numa relação jurídica acreditam que a outra parte 
procederá conforme os padrões de conduta exigíveis. Prestigia-se a 
lealdade e a confiança entre os contratantes, que devem pautar seu 
comportamento por tal padrão ético objetivo, atuando segundo o que 
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se espera de cada um, em respeito a deveres implícitos a todo negócio 
jurídico bilateral. Empresa que paga parcelas de acordo antes da data 
de vencimento mas o faz por meio de depósito judicial, diferentemente 
do que acordado pelas partes, não deve arcar com cláusula penal. In-
teligência dos artigos 329, 330 e 394 do Código Civil. Recurso a que se 
nega provimento. (sem grifo no original)
TRT-2 - AP: 00006229720125020060 SP 00006229720125020060 A28, 
Relator: Flávio Villani Macêdo. Data de julgamento: 4/12/14, 17ª Tur-
ma. Data de publicação: 19/12/14.

O  princípio da  boa-fé objetiva  pretende que as partes 
atuem com correção em todas as fases do contrato, de forma 
que os contratantes passem a se encarar não como concor-
rentes, mas como parceiros. Trata-se de cláusula geral, que 
deve ser rigidamente cumprida pelos contratantes, de forma a 
harmonizar a relação contratual.

Segundo ensinamento de Cláudia Lima Marques3, a boa-fé 
objetiva é “cooperação e respeito, é conduta esperada e leal, 
tutelada em todas as relações sociais. A proteção da boa-fé e da 
confiança despertada formam, conforme Couto e Silva, a base 
do tráfico jurídico, a base de todas as vinculações jurídicas, o 
princípio máximo das relações contratuais”.4

Já Ruy Rosado de Aguiar, citado por Renata Domingues 
Barbosa Balbino, dá o seguinte conceito: “Princípio geral de 
direito, segundo o qual todos devem comportar-se de acordo 
com um padrão ético de confiança e lealdade. Gera deveres se-
cundários de conduta, que impõem às partes comportamentos 
necessários, ainda que não previstos expressamente nos con-
tratos, que devem ser obedecidos a fim de permitir a realização 
das justas expectativas surgidas em razão da celebração e da 
execução da avença”.5 

No caso em tela, mesmo havendo previsão contratual expres-
sa acerca da obrigação de administrar as contas do Tribunal de 
Justiça, a contratada deixou de cumpri-la, e ainda não observou 
o princípio da boa-fé, pelo fato de não ter procedido na relação 
jurídica com os padrões exigidos de lealdade e confiança. Isso 
se consubstanciou na conduta omissiva e tardia de comunicar 
ao contratante, [somente] depois de um mês (30/12/15 a 1º/2/16), 
que o Fundo Judiciário estava sem rendimento, porque tinha 
sido transferido automaticamente da aplicação CDB para a 
conta corrente. Tal ato resultou na falta de remuneração de 
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um dinheiro vultoso, com prejuízo considerável ao Tribunal de 
Justiça, que ficou um período sem rendimento.

Causa estranheza o [fato de o] gerente da contratada afirmar 
que a aplicação do Fundo da Justiça, mesmo sendo administra-
da pela instituição financeira, tinha tratamento diferenciado 
na administração de outras contas correntes dos Fundos Espe-
ciais. Com base nesse entendimento, além de não ter reaplicado 
os valores do Fundo Judiciário, comunicou tardiamente o con-
tratado. Essa conduta afrontou gravemente as [suas] obrigações 
contratuais e o dever de lealdade que deve nortear as relações 
entre as partes.

Rememore-se que o parágrafo segundo da cláusula nona diz 
que “a contratada [...]  remunerará mensalmente as aplicações 
financeiras lastreadas em certificado de depósito bancário, 
com remuneração mensal do percentual de 100% do Certifica-
do de Depósito Interbancário – CDI [...]”. Em outras palavras, o 
contrato garante que a aplicação do Fundo Judiciário não teria 
perdas de remuneração. 

O comportamento da contratada revelou-se contrário aos 
princípios basilares da relação jurídica, e feriu diametralmente 
o pacto contratual entre as partes. Ademais, não se pode deixar 
de ressaltar que o objeto do contrato [...] é típico caso de relação 
de consumo, conforme prevê o artigo 2º do Código de Defesa 
do Consumidor, que define consumidor como “toda pessoa físi-
ca ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 
destinatário final”. 

O Tribunal de Contas da União, no processo  TC-
015.972/1999-2, esposou entendimento acerca da permissibil-
idade da Lei Federal nº 8.078/90 aos contratos firmados com a 
administração.

[...] A administração pública, apesar de sua supremacia jurídica, na 
celebração de contratos, disposta na Lei nº 8.666/93, pode, em algumas 
situações, se tornar vulnerável tecnicamente, factualmente e economi-
camente, merecendo, nesses casos, a aplicação, de forma subsidiária, 
do sistema jurídico de tutela que é proporcionado pelo Código de 
Defesa do Consumidor, independentemente da modalidade de contra-
to celebrado pela administração, sejam contratos administrativos ou 
os contratos privados celebrados pelo poder público [...]. (sem grifo no 
original)
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Como se constata pela leitura da Súmula nº 297, do STJ, “o 
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições fi-
nanceiras”. Nesse sentido, de forma analógica, destacam-se os 
seguintes precedentes:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. Instituição financeira. Fundo de inves-
timentos. Prestação de informações. Dever. Precedente: A instituição 
financeira que administra fundo de investimentos de seus clientes tem 
o dever de lhes prestar informações acerca da rentabilidade do fundo e 
eventual valor para resgate da carteira. Recurso não provido. 
(TJ-SP - APL: 00592157820128260100 SP 0059215-78.2012.8.26.0100. 
Relator: Nelson Jorge Júnio. Data de julgamento: 15/4/15, 24ª Câmara 
de Direito Privado. Data de publicação: 16/4/15)

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO 
POR DANO MORAL. CANCELAMENTO DE LIMITE DE CRÉDI-
TO EM CONTA CORRENTE CONJUNTA. AUSÊNCIA DE NOTI-
FICACAO PRÉVIA AOS CORRENTISTAS. VIOLAÇÃO DO DEVER 
DE INFORMAÇÃO INSCULPIDO NO ART. 6º, INC. III, DO CDC. 
QUEBRA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA, NORTEADOR 
DAS RELAÇÕES NEGOCIAIS.  HIPÓTESE EM QUE OS CLIEN-
TES SE VIRAM SUBITAMENTE PRIVADOS DOS BENEFÍCIOS 
QUE USUFRUÍAM, SENDO PRESUMÍVEIS AS DIFICULDADES 
ENFRENTADAS PARA HONRAR OS COMPROMISSOS ASSUM-
IDOS PERANTE TERCEIROS. DEVER DE INDENIZAR A TITU-
LO EXTRAPATRIMONIAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCI-
AIS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR SUFICIENTEMENTE 
REPARATÓRIO, SEM CAUSAR GRAVAME INJUSTIFICADO À 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. 
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação cível nº 
70060083003, 19ª Câmara Cível, Tribunal de Justiça do Rio Grande do 
Sul. Relatora: Mylene Maria Michel. Julgado em 27/11/14). ” 

Nesse contexto, a gravidade da conduta da contratada, con-
sistente em comunicar tardiamente o Tribunal de Justiça que o 
dinheiro estava na conta corrente desde o dia 30 de dezembro 
de 2015 – ou seja, sem rendimento –, afeta o direito básico do 
consumidor (Tribunal de Justiça), uma vez que o inciso III do 
artigo 6º   da legislação consumerista trata do direito à infor-
mação, que deve ser clara e adequada para que não haja pre-
juízo à parte contratante. O contexto fático extraído dos autos 
evidencia o Tribunal de Justiça em situação de vulnerabilidade 
frente à instituição financeira, tornando-se legítima a invo-
cação da tutela consumerista.

Nesse diapasão, entendo que ocorreu o descumprimento 
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[por parte] da [instituição vencedora da licitação], especial-
mente no tocante às cláusulas a sexta e a nona do contrato fir-
mado com o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Da mes-
ma forma, não observou [a contratada] as regras aplicadas pelo 
Código de Defesa do Consumidor e os princípios vetores do 
Direito (boa-fé objetiva, lealdade, confiança e da informação).

 

3. CONCLUSÃO 

 

Ante o exposto opino: 

a) Pela abertura de procedimento administrativo, nos ter-
mos do Decreto Judiciário nº 711/11, para apurar eventual des-
cumprimento contratual por parte da contratada, [consistente 
em] não observar as cláusulas obrigacionais, especialmente a 
sexta e a nona do contrato nº 10/12, firmado com o Tribunal 
de Justiça do Estado do Paraná, bem como por desrespeitar as 
regras aplicadas pelo Código de Defesa do Consumidor e pelos 
princípios que regem o Direito (boa-fé objetiva, lealdade, con-
fiança e informação).

b) Que seja apurado pelo setor técnico o rendimento que o 
Tribunal de Justiça deixou de perceber durante o período em 
que o dinheiro ficou em conta corrente, observado o parágrafo 
segundo da cláusula nona do contrato nº 101/12. 

c) Que o gestor do contrato notifique a contratada para res-
sarcir o valor apurado pelo setor técnico do Tribunal de Justiça 
a título remuneratório, a fim de não causar prejuízo à admin-
istração.

d) Que, infrutífero o depósito do valor devido ao Tribunal 
de Justiça, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria do 
Estado, para obter essa recomposição na esfera judicial. 

Parecer emitido no protocolo SEI nº 0009889-43.2016.8.16.6000. Data: 
9/3/16. 
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NOTAS

1Neste documento, a contratada será identificada como ‘instituição vencedora da 
licitação’.

2 De acordo com a cláusula décima do instrumento contratual, ‘a supervisão, orien-
tação e fiscalização dos serviços contratados serão realizadas pelo Secretário do Tribu-
nal de Justiça do Paraná ou por servidor(es) por ele designado(s)’.

3 MARQUES, Cláudia Lima, BENJAMIN, Antônio Herman V., e MIRAGEM, Bru-
no. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribu-
nais, 2003. p. 125.

4 Op. cit. p. 126.

5 BALBINO, Renata Domingues Barbosa. O princípio da boa-fé objetiva no novo 
Código Civil. Revista do Advogado. São Paulo: Associação dos Advogados de São Paulo, 
2002. n. 69, p. 114.

 

 


