
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RELATÓRIO E VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO 
CARMO CARDOSO (RELATORA):

Trata-se de recurso interposto por Arco Bras Comércio e Importação Ltda. à 
decisão proferida pelo Diretor do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso, Juiz Federal Ciro 
José de Andrade Arapiraca, que lhe aplicou multa e advertência pelo atraso no cumprimento de 
obrigações previstas no contrato, o qual tem por objeto a entrega do material licitado no Pregão 
Eletrônico 16/2018 — material elétrico: lâmpadas LED bivolt (Doc. 6832584).

Este o dispositivo da decisão recorrida:

Ante todo o exposto, aplico as penalidades de: (i) advertência e (ii) multa equivalente a 10% 
(dez por cento) sobre o total do empenho emitido, considerando a limitação da multa prevista no 
item 11.2, "a" do Edital do Pregão Eletrônico n. 16/2018, cuja dedução deverá ser efetivada por 
ocasião do pagamento, em função do atributo da autoexecutoriedade dos atos administrativos. 
(Doc. 7700854).

A recorrente afirma, em síntese, que recebeu a nota de emprenho no dia 
29/10/2018, e que só entregou a mercadoria no dia 13/2/2019; que no mesmo dia 29 enviou 
e-mail ao gestor do contrato para informar a impossibilidade da entrega dos produtos 
contratados e sugerir sua substituição por modelo equivalente, com previsão de importação em 
janeiro/2019.

Informa que o seu requerimento foi aceito (Doc. 7558515), o que gerou a 
prorrogação do prazo de entrega.

Entende não ser razoável a aplicação da pena de multa diante da sua boa-fé 
objetiva, pois prestou informações acerca do atraso na entrega das mercadorias e demonstrou 
interesse no cumprimento das obrigações contratuais.

Alega que a impossibilidade de entrega dos produtos licitados decorreu da 
falta de estoque e do atraso na importação; entende, porém, que a mora anteriormente 
constituída foi afastada pela licitante, uma vez que possibilitou a entrega de produto distinto do 
previsto no leilão, com qualidade e características similares, e em prazo superior ao acordado.

Por outro lado, considera que o art. 109, inciso I, alínea “f”, da Lei 8.666/1993 
prevê a aplicação alternativa das penas de advertência, suspensão temporária ou multa.

Requer o provimento do seu recurso, com a anulação da multa e a manutenção 
apenas da pena de advertência, com base nos princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade.

Nesta Corte, a Assessoria Jurídica – ASJUR opinou pelo não provimento do 
recurso. Aponta apenas a necessidade de correção da fundamentação, uma vez que a decisão 
recorrida fundamentou a multa e a advertência no item 11.2, "a", do Edital do Pregão Eletrônico 
16/2018, e a multa moratória específica para o presente caso é a do subitem 13.1 do Anexo I do 
referido edital: 1% por dia de atraso, e a advertência tem por fundamento a alínea "a" do 
subitem 13.2, combinado com o subitem 13.3 do mesmo Anexo I. Afirma que a mudança do 
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dispositivo não resulta em alteração no resultado final, pois, em ambos os casos, a multa fica 
limitada aos 10% efetivamente aplicados.

Acrescentou, ainda, que é poder-dever da Administração a execução de seus 
contratos, e não mera faculdade, em face do princípio da indisponibilidade do interesse público.

É o relatório.

O processo foi distribuído ao Conselho de Administração por força do 
disposto no art. 75, VII, do Regimento Interno desta Corte, que assim dispõe:

Art. 75. Ao Conselho de Administração, responsável pelo estabelecimento de normas, orientação 
e controle administrativo-financeiro do Tribunal e da Justiça Federal da 1ª Região, compete:

(...)

VII – atuar como instância recursal das decisões administrativas do presidente, do vice-
presidente, do corregedor regional, do diretor do foro e do diretor-geral da Secretaria do 
Tribunal;

É fato incontroverso que a empresa recorrente recebeu a nota de empenho no 
dia 29/10/2018, referente ao material objeto do contrato em análise, e entregou a merdadoria no 
dia 13/2/2019 (Doc. 7680466).

No mesmo dia em que recebeu a nota de empenho, a empresa contratada 
requereu a substituição do objeto licitado (Doc. 7558515). O fato foi, inclusive, reiterado por 
Ofício em 12/11/2018 (Doc. 7558522).

No dia 20/11/2018, foi realizada comunicação à empresa recorrente sobre as 
condições de cumprimento do contrato, com as alterações sugeridas. A empresa, na mesma 
data, tomou ciência da comunicação e reiterou a informação de que a mercadoria só estaria 
disponível no final de dezembro, ocasião em que questionou sobre a forma como deveria 
proceder.

Apenas em 11/12/2018 foi respondido o questionamento da empresa, da 
seguinte forma:

Sobre nossas lâmpadas... só no final de dezembro mesmo?

Aguardo.

Obrigada.

No mesmo dia a empresa respondeu:

Receberemos a carga na última semana do mês, mas devido às comemorações de fim de ano 
iremos despachar a partir do dia 3/1/2019.

Previsão de chegada no MT de até 7 dias úteis após o despacho.

Te comunico assim que a NF for faturada.

Desde então, a notícia que se tem nos autos é a da entrega da mercadoria no 
dia 13/2/2019 (Doc. 7680466).

Busca a recorrente o reconhecimento de sua boa-fé e do consentimento do 
gestor do contrato sobre a prorrogação do prazo de entrega da mercadoria licitada.

O item 7.1 do Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico 24/2018 permite a 
prorrogação do prazo de entrega da mercadoria, nos seguintes termos:

7.1- O prazo de entrega dos materiais, ora descritos, será de 20 (vinte) dias  corridos  e 
começará a contar a partir da confirmação de recebimento da nota de empenho enviada por esta 
Seção Judiciária. O prazo poderá ser prorrogado, a critério da Administração.
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No caso, a comunicação por e-mail entre as partes deixa dúvida sobre a 
anuência da Administração com a prorrogação de prazo solicitada para a entrega do material. 
No entanto, ainda que fosse claro o consentimento alegado pela empresa recorrente, sua última 
proposta foi de remessa da mercadoria para Mato Grosso no dia 3/1/2019, com chegada em até 
7 (sete) dias úteis. Nesse caso, a mercadoria seria entregue, no máximo, no dia 14/1/2019, o que 
só aconteceu no dia 13/2/2019 e representa um atraso de 30 (trinta) dias, tempo suficente para 
manutenção da pena de multa de 1% por dia de atraso, limitado a 10% do valor empenhado.

Por outro lado, a boa-fé no cumprimento contratual não é causa excludente da 
responsabilidade da contratada, pois as penalidades foram prefixadas no instrumento contratual 
e não dependem de demonstração de má-fé ou prejuízo para a sua aplicação.

Assim, não há irregularidade na aplicação da pena de multa à empresa na 
forma prevista no contrato assinado pelas partes. Cabe à Administração o cumprimento de seus 
contratos, em face do princípio da indisponibilidade do interesse público.

Esse é o entendimento do Conselho de Administração desta Corte, conforme 
se vê na ementa que transcrevo a seguir:

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.

(Conselho de Administração desta Corte, PA SEI 0000691-14.2019.4.01.8009, relator: 
desembargador federal Ney Bello, publicado dia 28/10/2019, 
http://www.trf1.jus.br/dspace/handle/123/221531).

Não procede a afirmação da recorrente de que o art. 109, inciso I, alínea f, da 
Lei 8.666/1993 prevê a aplicação alternativa das penas de advertência, suspensão temporária ou 
multa. Na hipótese em discussão, deve-se observar o disposto no art. 87, § 2º, da mesma lei, que 
permite a aplicação simultânea das penalidades de multa e advertência.

Em relação ao valor da multa, o contrato prevê o percentual de 1% por dia de 
atraso sobre o valor do contrato (subitem 13.1 do edital). Em razão dos princípios da 
proporcionalidade e razoabilidade, correta a limitação do percentual a 10%, por ser o adotado 
na hipóstese de inadimplemento absoluto.

Cabe alterar a fundamentação da decisão recorrida, pois o dispositivo correto 
para aplicação da multa moratória e da advertência é o do subitem 13.1 do Anexo I do referido 
edital: 1% por dia de atraso,  e a advertência tem por fundamento a alínea "a" do subitem 
13.2, combinado com o subitem 13.3 do mesmo Anexo I (Doc. 6832584).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Mantida a penalidade de 
advertência e multa de 10% sobre o valor empenhado, porém com fundamento nos subitens 
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13.1 e 13.2, “a”, combinados com o subitem 13.3, todos do Anexo I do Edital do Pregão 
Eletrônico 16/2018 (Doc. 6832584).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por Maria do Carmo Cardoso, Corregedora 

Regional da Justiça Federal da 1ª Região, em 01/04/2020, às 16:23 (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 9879333 e o código CRC 553BDF6C.

SAU/SUL - Quadra 2, Bloco A Praça dos Tribunais Superiores - CEP 70070900 - Brasília - DF - www.trf1.jus.br
0000555-17.2019.4.01.8009 9879333v4

Página 4 de 4SEI/TRF1 - 9879333 - Relatório e Voto

03/04/2020https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_orig...


