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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0000917-88.2014.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante MIRIAM 
DOS SANTOS OLIVEIRA - ME, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BOTUCATU.

ACORDAM, em 15ª Câmara de Direito Público do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. 
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
ERBETTA FILHO (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E 
EUTÁLIO PORTO.

São Paulo, 6 de abril de 2017.

EURÍPEDES FAIM
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO nº.: 4340
APELAÇÃO nº.: 0000917-88.2014.8.26.0079
COMARCA: BOTUCATU
APELANTE: MIRIAM DOS SANTOS OLIVEIRA - ME
APELADO: MUNICÍPIO DE BOTUCATU

EMENTA
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - 
CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO - MULTA POR 
DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO 
ADMINISTRATIVO - Apelante que se sagrou 
vencedora em processo licitatório e forneceu ao 
Município licenças do software Microsoft Windows 7 do 
tipo OEM - Por determinação da Microsoft, as licenças 
OEM não podem ser vendidas separadamente dos 
computadores em que foram pré-instaladas - No caso, 
os softwares foram revendidos desacompanhados dos 
respectivos computadores - Requerida pelo Município a 
substituição dos produtos e a emissão de nova nota 
fiscal, contendo somente os produtos aceitos - 
Determinação descumprida pela apelante, ensejando a 
rescisão contratual - Aplicação de multa fixada em 30% 
sobre o valor do contrato - Penalidade que está em 
consonância com a Lei nº 8.666/1993 e com o contrato 
firmado pelas partes - Sentença mantida - Recurso 
desprovido. 

Trata-se de recurso de apelação interposto por MIRIAM DOS SANTOS 
OLIVEIRA - ME contra a respeitável sentença de fls. 160/160v, cujo relatório se adota e 
que julgou improcedentes os embargos à execução opostos contra o MUNICÍPIO DE 
BOTUCATU, sob o fundamento de que as multas cobradas são devidas, pois o produto 
entregue pela embargante está em desconformidade com as exigências do edital da 
licitação, além de ter havido recusa à substituição da nota fiscal respectiva.

Nas razões de apelação (fls. 163/170), a apelante sustenta que a sentença merece 
reforma, pois a proposta apresentada no procedimento licitatório abrangia os equipamentos 
e os softwares, de modo que estaria autorizada a venda das licenças do tipo OEM.  Alega 
que, caso o Município entendesse que as referidas licenças não poderiam ser objeto de 
licitação, deveria tê-las excluído do procedimento licitatório. Aduz que não consta, no 
edital da licitação, vedação à licença OEM. Caso se entenda que deve ser aplicada a multa, 
pugna pelo cálculo somente sobre o valor equivalente aos produtos rejeitados. 

Não vieram as contrarrazões (fls. 181).

Este é o relatório. 

Passa-se a analisar o recurso.

A Lei nº 8.666/1993, em seus artigos 77, 78 e 79, dispõe acerca da inexecução e 
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da rescisão dos contratos administrativos:

Art. 77.  A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, 
com as consequências 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 [...];

VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade 
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as 
de seus superiores;

[...] Art. 79.  A rescisão do contrato poderá ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior [...]. (grifo 
nosso)

Já o artigo 87 da referida lei prevê a aplicação de sanções administrativas, nos 
casos de inexecução total ou parcial do contrato:

Art. 87.  Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes 
sanções:

I - advertência;

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no 
contrato [...]. (grifo nosso)

No caso nos autos, o Município de Botucatu instaurou procedimento licitatório 
para a aquisição de microcomputadores (itens 1 e 2), servidores de dados (item 3), 
notebooks (item 4), licenças de software (itens 5, 6 e 7) e impressoras (itens 8 e 9), no qual 
a ora apelante sagrou-se como vencedora em relação aos itens 5, 6, 8 e 9 (fls. 48/57v) e, por 
consequência, foi celebrado o contrato de fls. 20/22. 

Consoante a nota fiscal de fls. 153, emitida em 01/12/2012, a apelante forneceu 
ao apelado unidades do “Software Licença Windows 7 Pro Português OEM 64 bits 
FOC-04640” e do “Software Licença Office 2010 Home and Business PT-BR FPP 
T5D-00407”.

Nos dias 06/12/2012 e 07/12/2012, foram encaminhadas notificações à apelante 
requerendo a troca das licenças do Windows 7, por não atenderem ao catálogo técnico 
anteriormente enviado pela empresa, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis. O 
Município salientou, ainda, que as demais licenças, referentes ao Office Home and 
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Business, estavam corretas, e que seria necessária a emissão de nova nota fiscal, constando 
somente essas últimas licenças, a fim de viabilizar a emissão do aceite (fls. 70/71). 

O pedido de substituição de tais licenças foi reiterado no dia 10/12/2012, quando 
a apelante foi informada que as licenças do Windows 7 haviam sido rejeitadas pois a 
comercialização de licenças do tipo OEM somente é permitida pela empresa Microsoft 
quando realizada conjuntamente com a venda dos computadores originais em que foi 
instalado o software e, no caso, não houve a comercialização dos respectivos computadores 
(fls. 24/26).

Diante da negativa da apelante de substituir as licenças e de emitir nova nota 
fiscal em que constassem somente os softwares aceitos pelo Município (fls. 71/72), foi 
instaurado o processo administrativo nº 19.556/2013, o que originou a rescisão do contrato 
e a aplicação de multas à embargante (fls. 131).

Como se vê, a apelante vendeu ao Município de Botucatu licenças do sistema 
operacional Microsoft Windows 7 tipo OEM, que, segundo informado pela empresa 
Microsoft, não podem ser revendidas isoladamente, devendo estar pré-instaladas em 
computadores novos (fls. 93/108).

Deste modo, o Município requereu a substituição das licenças, nos termos da 
cláusula 6.4 do contrato de fls. 20/22:

6.4 - A CONTRATADA deverá substituir, após notificação, o 
equipamento que for recusado.

6.4.1 - A notificação será feita por via eletrônica ou telefone.

6.4.2 - A substituição deverá ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias úteis, no 
local indicado na notificação, sob pena de serem aplicadas as sanções 
previstas no presente contrato e na lei de licitações. (grifo nosso)

Embora, de fato, não haja vedação expressa no edital de fls. 48/57v à aquisição de 
licenças do tipo OEM, o produto logicamente não poderia ter sido vendido na forma como 
se deu no presente caso, pois a empresa desenvolvedora do software veda sua revenda se 
desacompanhado do respectivo computador em que foi pré-instalado.

Assim, tendo em vista que a apelante reiteradamente se negou a substituir os 
produtos, houve a rescisão parcial do contrato, com a aplicação da multa prevista na 
cláusula nona do contrato:

9.1 - Em caso de não cumprimento das obrigações contratuais serão 
aplicadas as penalidades previstas na Lei nº 10.520/2002 e na Lei nº 
8.666/93.

9.2 - Além da rescisão contratual acima prevista, será aplicada à 
CONTRATADA multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do 
contrato, que deverá ser paga de uma só vez, assim que for exigida. 
(grifo nosso)

Considerando-se que na nota fiscal de fls. 153 constam os softwares Windows 7, 
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que foram recusados, e os softwares Office 2010, que estavam de acordo com as 
especificações requeridas, o Município requereu a emissão de nova nota fiscal, constando 
somente os softwares Office 2010, para que estes pudessem ser aceitos.

No entanto, a apelante deixou de emitir a nota conforme requerido, ensejando a 
rescisão total do contrato e, consequentemente, a aplicação de nova multa, incidente sobre 
o respectivo valor.

Portanto, a forma de cálculo das multas descritas nas Certidões de Dívida Ativa 
de fls. 178/179 está em consonância com a cláusula nona do contrato firmado entre as 
partes, uma vez que, por descumprimento da apelante às determinações de substituição dos 
produtos e de emissão de nova nota fiscal, o contrato foi rescindido tanto em relação aos 
software Windows 7 quanto aos Office 2010, de modo que a multa deve incidir sobre o 
valor total dos produtos.

Assim, a respeitável sentença não merece reparo, devendo ser mantida em sua 
integralidade.

Nos termos do Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, incabível a fixação de 
honorários sucumbenciais recursais (artigo 85, §11, do NCPC), uma vez que o presente 
recurso foi interposto contra sentença publicada antes da vigência do novo diploma 
processual.

Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e 
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de 
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes 
superiores é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a 
questão posta tenha sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios 
não se prestariam à eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, 
EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).

Ante o exposto, meu voto propõe que se NEGUE PROVIMENTO ao recurso.

EURÍPEDES FAIM

RELATOR
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