
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RELATÓRIO E VOTO

R E L A T Ó R I O

O EXMº. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO (Relator): Trata o 
presente processo de recurso administrativo interposto pela empresa Vânia Barbieri Barbosa — 
Prosudeste Suprimentos de Informática Ltda. — (ID 9812495), contra decisão proferida pelo 
MM. Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, que lhe 
aplicou as penalidades de multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o total do empenho 

emitido e suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a União, pelo período de 02 

(dois) anos (ID 96 96498).

Conforme consta dos autos, a contratada entregou material deficiente (toners) 
que vazava e produzia danos aos documentos impressos, tornando-os absolutamente 
ineficientes ao fim público almejado .

A empresa, em seu recurso (ID 8471718), atribuiu as responsabilidades pela 
má qualidade do produto e pela mora a fatores alheios a sua vontade, como questões referentes 
à transportadora e questões técnicas com a Receita Federal.

A Asjur opina pelo indeferimento do recurso.  

É o relatório.

V O T O

O EXMº. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO (Relator): Trata-se  de 
recurso administrativo  interposto em face de punições impostas à empresa contratada pela 
Administração,  quais sejam: suspensão  temporária de participação em licitação pública pelo 
prazo de dois anos e multa.

A decisão da Diretoria do Foro da SJMT  firmou-se nos seguintes  termos:

Considerando-se, pois, o atraso na substituição dos produtos defeituoso de mais de 40 dias, bem 

como a péssima qualidade dos materiais fornecidos, entendo que sua conduta - que configura 

retardamento na execução do objeto - encontra-se expressamente tipificada no art. 7º da Lei n. 

10.520/2002, caracterizando-se prejuízo ao andamento do pregão e frustração dos esforços da 

Administração Pública na busca da maior eficiência no procedimento licitatório, justificando, 

via de consequência, a aplicação da pena estatuída no referido dispositivo legal.

Segundo a doutrina administrativa, a Administração Pública não pode deixar de aplicar a 

punição, desde que identificada a ocorrência de infração administrativa. Nesse caso, existe um 

dever de sancionar, não havendo, a princípio, margem de discricionariedade.

No entanto, no exercício do mister sancionatório, a Administração deve observar o panorama 

constitucional, respeitando-se a legalidade estrita, a tipicidade, o devido processo legal, a 

proporcionalidade e a razoabilidade.
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Sendo assim, na aplicação das penalidades administrativas, o Poder Público deve respeitar os 

direitos e garantias dos administrados, a fim de que os princípios consagrados no corpo da 

Constituição Federal de 1988 sejam devidamente respeitados.

Decerto, o princípio da proporcionalidade, que se configura como faceta da razoabilidade, 

permite ao intérprete aferir a compatibilidade entre meios e fins, de modo a evitar restrições 

desnecessárias ou abusivas contra os direitos fundamentais.

Desse modo, vislumbra-se, claramente, a relevância que o princípio da proporcionalidade 

assumiu e vem assumindo, na seara do Direito Administrativo Punitivo, norteando a definição 

das sanções administrativas cabíveis, assim como as suas gradações, considerando-se a 

gravidade das infrações cometidas em cada caso. Resta claro, por conseguinte, que, no 

exercício do jus puniendi, o Estado está obrigado a observar esse relevante princípio.

Nesse diapasão, além da sanção estabelecida no art. 7ª da Lei n. 10.520/2002, é cabível a 

aplicação da penalidade prevista no item 11.1, "a" e "d" do Edital do Pregão Eletrônico n. 

24/2018, adequada à infração cometida, devendo ser aplicada de forma proporcional ao ilícito 

praticado.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, aplico as penalidades de: (i) multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre 

o total do empenho emitido; e (ii) suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a 

União, pelo período de 02 (dois) anos, nos termos do item 11.1, "d" e "e" c/c item 11.5, do 

Edital do Pregão Eletrônico nº. 24/2018. 

  Conforme noticiado nos autos (ID 9284117), mesmo após reiteradas 
notificações, a empresa manteve-se em estrito descumprimento contratual, haja vista a 
substituição do material comprovadamente defeituoso por outro lote igualmente ineficaz. Desta 
forma, inadimplido o pactuado, cabe à  Administração Pública o  munus de fazer cumprir as 
regras acordadas e a legislação regente à espécie, principalmente o que fora estabelecido nas 
cláusulas contratuais.

Registro ainda, que a ausência de prejuízos não afasta as punições 
previamente pactuadas, cuja aplicação é  obrigação legal para a Administração Pública.

Quanto às penalidades aplicadas, verifico que foram devidamente impostas, 
conforme previsão normativa e contratual, motivadas e fundamentadas. O descumprimento do 
contrato prevê regras específicas, de conhecimento da empresa desde a sua assinatura.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso administrativo.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por Cândido Ribeiro, Desembargador Federal, 
em 30/06/2020, às 16:06 (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 10261482 e o código CRC 8E924FA5.
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