
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

EMENTA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 0000691-14.2019.4.01.8009

RECURSO  ADMINISTRATIVO.  ATRASO  NA  ENTREGA  DE  MATERIAL.  DESCUMPRIMENTO  DO
PRAZO  ESTABELECIDO.  PENALIDADE  DE  ADVERTÊNCIA  E  DE  MULTA.  LEGALIDADE.
RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DIMINUIÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
1. Recurso administrativo interposto contra decisão proferida pelo Juiz Federal Diretor do Foro da SJMT, que
aplicou a penalidade de advertência e de multa, em razão do descumprimento de cláusula contratual.
2. Ausente fato superveniente ou imprevisível que justifique o descumprimento de obrigação contratual, no caso, a
entrega do material  contratado, obrigação assumida pela empresa recorrente contratada, é certa imposição da
multa.
3. A tese de boa-fé na execução contratual, tal como ressaltada nas razões de recurso, não é causa excludente da
responsabilidade  da  contratada,  pois  as  perdas  e  danos  foram  prefixadas  no  instrumento  contratual,  não
dependendo de demonstração de má-fé ou prejuízo. Demais, a recorrente, ao celebrar o contrato, assumiu o ônus e
concordou com as cláusulas estabelecidas e não pode agora se eximir da responsabilidade.
4. O percentual correto da multa a incidir, no caso, é de 7%, e não, de 10%, como constou da decisão recorrida.
Correção de ofício.
5. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Decide o Conselho de Administração do TRF - 1ª  Região, à unanimidade,  negar
provimento ao recurso administrativo e, de, ofício, alterar o percentual da multa para 7%.

Desembargador Federal NEY BELLO

Relator

Documento assinado eletronicamente por Ney Bello, Desembargador Federal, em 28/10/2019, às
15:04 (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 9031424 e o código CRC 4491FD84.
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