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RESUMO 

Dissertação voltada ao estudo das sanções administrativas previstas na Lei Federal 

8.666/1993 (Lei de Licitações). Apresenta quadro panorâmico das licitações e contratações 

públicas no Direito Administrativo Brasileiro. Trata do regime jurídico do exercício da 

atividade sancionatória pela Administração Pública, com destaque para os princípios 

regentes da matéria. Examina as discussões teóricas, doutrinárias e jurisprudenciais 

relativas à aplicabilidade das sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei 

de Licitações, como a multa, a advertência, a suspensão temporária de participação em 

licitação, o impedimento de contratar com a Administração e a declaração de inidoneidade, 

aí incluindo a competência para imposição de sanções, os sujeitos passivos das penalidades 

aplicáveis, além das nuances de cada uma delas. Destaca a controvérsia estabelecida acerca 

das distinções e abrangência dos efeitos das penas de suspensão temporária, impedimento 

de contratar e declaração de inidoneidade. Estuda a possibilidade de a Administração 

Pública fazer uso da Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica, inicialmente em 

um cenário de ausência de autorização legislativa, como forma de incremento da 

efetividade daquelas sanções, quando constatado o abuso de direito dos particulares ao 

constituírem novas sociedades, com o intuito de burlá-las. Examina a Lei Federal 

12.846/2013, que trata da responsabilização de pessoas jurídicas pela prática de atos contra 

a Administração Pública, e suas consequências na seara das licitações e contratações 

administrativas. 

 

Palavras-chave: sanções administrativas, direito administrativo sancionador, princípio da 

tipicidade, extensão de efeitos de penalidades, desconsideração da personalidade jurídica. 
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ABSTRACT 

Dissertation focused on the study of administrative sanctions under Federal Law no. 

8.666/1993 (public bidding Law). It presents an overview of public bidding and public 

hiring under Brazilian administrative law. It presents the legal regime of the sanctioning 

activity exercised by public authorities, especially the matter governing principles. It 

examines the theoretical, doctrinal and jurisprudential discussion concerning the 

applicability of administrative sanctions established by Articles 86 to 88 of the Public 

Bidding Law, such as fines, warnings, temporary suspension from participating in public 

biddings, the impediment to contract with the government and the unfitness declaration, 

including the power to impose sanctions, the subjects liable of applicable penalties, and the 

nuances of each one of these penalties. It highlights the controversy about the distinctions 

and comprehensiveness of the effects related to the temporary suspension, avoidance of 

contract and declaration of unfitness. It analyses the possibility of public administration 

adopt the theory of “piercing of the corporate veil”, initially in a scenario of absence of 

legislative authorization, as a way of increasing the effectiveness of those sanctions when 

found abuse of the right of individuals which constitute new associations in order to chouse 

them. It examines the Federal Law No. 12.846/2013, which deals with the liability of legal 

entities for the commission of acts against the government and its consequences on the 

public bids and administrative hires area. 

Keywords: administrative penalties, sanctions under administrative law, principle of 

typicality, extension effects of penalties, piercing of the corporate veil. 
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1. INTRODUÇÃO 

As razões para o desenvolvimento deste trabalho com o tema proposto realizou caminho 

inverso ao que habitualmente se faz. A ideia inicial surgiu de estudo profissional voltado à 

defesa de uma empresa que havia sido excluída de uma licitação com fundamento na teoria 

da desconsideração da personalidade jurídica.  

Ao notar a incipiente dedicação legislativa, já que ausente autorização legal expressa neste 

sentido, jurisprudencial e acadêmica ao tema, resolveu-se desenvolver o projeto de 

pesquisa neste sentido, buscando tratar desta possibilidade. Contudo, com o 

amadurecimento dos estudos e evolução das pesquisas, constatou-se que seria necessário 

dar alguns passos atrás.  

Não se poderia estudar a extensão dos efeitos das sanções administrativas previstas na Lei 

de Licitações a outras sociedades sem antes consolidar o estudo daquelas sanções, que se 

encontram em um panorama caótico no ordenamento jurídico pátrio. Como se verá, há 

controvérsias consideráveis a respeito até da constitucionalidade do normativo, passando 

por linhas de pensamento que apontam a ocorrência de uma série de violações a princípios 

jurídicos a partir de sua aplicação, além da notória controvérsia interpretativa de seus 

termos. 

Mais uma vez, para bem tratar das sanções da lei de licitações, seria necessário estudar a 

origem deste instituto, suas finalidades, bem como a forma em que evoluiu no âmbito do 

direito administrativo brasileiro. 

Igualmente, carecer-se-ia de noções e fundamentos teóricos para estudar sanções 

administrativas antes de examinar os elementos gerais do direito administrativo 

sancionador, como corolário do exercício do ius puniendi estatal, que se origina das 

parcelas de liberdade de que os particulares outorgam ao ente central, para que este regule 

a vida em sociedade. 

Assim, no presente trabalho, buscar-se-á tratar de todos estes pontos, visando possibilitar a 

boa compreensão e aplicação dos institutos tratados, em um cenário de descrença das 

instituições democráticas, impunidade e corrupção. A intenção maior é dar ao agente 

público meios para zelar pela tutela do interesse público, mas sempre segundo princípios e 

noções basilares em que se deve fundar o exercício da função administrativa, afastando o 

cometimento de arbitrariedades e favorecimentos. 
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Não se nega a crescente relevância atribuída à consensualidade no âmbito da 

Administração Pública, o que, em um primeiro momento, poderia diminuir a relevância de 

estudo envolvendo matéria sancionatória. Todavia, incrementar o debate a este respeito, 

ainda mais na seara das licitações e contratações públicas, justifica-se pela própria 

importância dos institutos e pelo vulto dos interesses e recursos públicos envolvidos, o que 

acaba por fortalecer a questão da sua indisponibilidade, por parte dos agentes públicos, no 

momento da imposição de sanções. 

O estudo, em suma, visa analisar divergências teóricas e práticas da Lei de Licitações, 

incluindo, mas não se limitando, à possibilidade de aplicação da desconsideração da 

personalidade jurídica pela Administração Pública. Isto para, a partir de definições e 

respostas que se buscará trazer, aproximar a sua tormentosa aplicação prática da sua 

origem teórica, como forma de seleção da proposta mais vantajosa para os interesses da 

coletividade e melhor aproveitamento dos vultosos recursos públicos envolvidos, o que 

também passa, impreterivelmente, pela boa aplicação das sanções administrativas previstas 

no ordenamento. 

Ressalta-se, por fim, que a apresentação do projeto de pesquisa que originou este trabalho 

se deu no início de 2011, em um cenário, como dito, de completa ausência de previsão 

legislativa acerca da possibilidade de a Administração Pública proceder ao decreto de 

desconsideração da personalidade jurídica. Contudo, praticamente na época de sua 

conclusão, sobreveio a Lei Federal 12.846/2013, tratando deste e de outros temas 

relacionados ao quanto aqui tratado, o que justificou a destinação de um item específico 

para abordar suas normas, elaborado sem a profundidade dos demais, já que o normativo 

ainda nem entrou em vigor, sendo que seu amadurecimento doutrinário e jurisprudencial 

evoluirá somente com o passar dos tempos, o que naturalmente impede um detalhamento 

mais crítico no presente momento. 
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2. LICITAÇÕES – FUNDAMENTOS E PERSPECTIVAS 

Neste capítulo, pretende-se esmiuçar a razão de ser, conceitos, princípios e 

finalidades das licitações públicas, visando à fixação das premissas que sustentarão o 

desenvolvimento do estudo. Tal tarefa se mostra necessária na medida em que as sanções 

mais gravosas passíveis de aplicação pela Administração Pública, em matéria de contratos 

administrativos, são efetivadas, em último grau, em certames licitatórios futuros, por 

visarem ao afastamento daqueles que frustraram as expectativas e interesses públicos 

durante a execução do contrato ou, em decorrência da prática de atos diversos cuja 

constatação denote a ausência de condições ou idoneidade do agente para participar de 

licitações ou celebrar novos contratos.  

Este exercício conceitual também contribui para que realizada a 

confrontação o instituto em sua origem, como teoricamente idealizado e a distante 

realidade vivenciada na prática.  

2.1. LICITAÇÃO E BUROCRACIA 

Mais do que entender a tramitação dos certames licitatórios, suas 

exigências, requisitos, prazos e outras vicissitudes, para o fim do presente estudo, 

necessário se mostra dar um passo atrás e buscar as razões que justificam a própria 

existência do instituto. É tarefa essencial, portanto, verificar o porquê de se impor à 

Administração o dever de instaurar o processo licitatório como etapa prévia à celebração 

de contratos de cujos objetos o exercício da função administrativa é dependente, 

ressalvadas, evidentemente, as legítimas hipóteses de dispensa ou inexigibilidade dos 

certames.  

Neste intróito já se quer deixar clara a noção básica que conduzirá este 

trabalho: a de que a licitação é que um meio, uma etapa, à consecução de determinadas 

finalidades, que ora serão analisadas, e não um fim em si: é, sim, um procedimento formal, 

mas não puramente formalista, que não se encerra na mera observância do rito 

estabelecido; um precioso instrumento a serviço da Administração e dos interesses 

públicos, e não “um concurso de destreza destinado a selecionar o melhor cumpridor de 

edital”1, conjuntura esta que acaba por abalar a credibilidade do agir administrativo. 

                                                 
1 MENDES BORGES, Maria Cecilia. Licitação e rigor formal: a questão das comissões de licitação e o 

reflexo nas finanças públicas. Revista dos Tribunais – Edições Especiais 100 anos. Volume VI. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2010, p. 687. 
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Esse cenário desfavorável, em verdade, nada mais representa senão o 

reflexo do modo pelo qual a Administração Pública é vista pela sociedade. MEDAUAR2 já 

expunha, ao tratar dos padrões administrativos do final do século XIX, mas que ainda se 

aplicariam à atual estrutura brasileira3, que é bastante comum a predominância de práticas 

padronizadas e repetitivas, em um processo de “desresponsabilização” pessoal dos 

funcionários, os quais se defendiam por meio da cega observância de procedimentos, 

porém distantes das finalidades que deveriam ser, por eles, satisfeitas. Teria resultado, 

deste contexto, a “Administração por documentos”, dado o intenso apego verificável entre 

os agentes públicos e seus procedimentos, fechando-se às demandas da sociedade, a qual, 

ao contrário, seria alvo das mais diversas recusas: “recusas de indicar os motivos de suas 

decisões, recusas de responder requerimentos, recusa de dar vista a documentos 

administrativos, (...)”.  

A autora equipara tal agir à exata descrição da burocracia weberiana, que 

deveria ser alvo de movimentos “no sentido de conferir novos contornos organizacionais e 

funcionais à Administração, para que sua atuação corresponda às mudanças ocorridas na 

sociedade e no Estado”. Neste cenário, a princípio, não poderia haver outra solução que 

não a luta contra a burocracia e os procedimentos regidos por leis ou atos normativos 

demasiadamente minuciosos; no caso das licitações, já que eminentemente procedimentais, 

o mesmo raciocínio deveria ser aplicado. Qual a razão de defendê-las? 

Evidente que traçar linhas evolutivas e promover mudanças se mostra como 

atividade deveras salutar. Todavia, parte-se do ideário de que antes de se buscar, sob o 

argumento de ineficiência ou inadequação, desconstituir completamente um modo de 

organização e gestão da coisa pública, como a burocracia, ou um instituto tão tradicional, 

como a licitação, dever-se-ia, primeiramente, tentar combater os desvios de que tais 

institutos são vítimas, e não subjugá-los como se fossem causas dos infortúnios 

constatados no cotidiano. 

                                                 
2 MEDAUAR, ODETE. Direito Administrativo em evolução. 2ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, pp. 
129/130. 
3 “Estruturada no século XIX, conservando algumas práticas do absolutismo, a Administração não se 
desvencilhara dos resíduos dessas práticas, apesar da concepção de democracia, respeito aos direitos 
individuais e Estado de Direito que deveria informar sua atividade, crítica esta que ainda pode se tecer, em 
grande parte, para a realidade atual da Administração Pública Brasileira”. MEDAUAR, ODETE. Direito 

Administrativo em evolução. 2ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, pp. 129. 
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Em sua tese de livre docência apresentada ao Departamento de Direito do 

Estado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, NOHARA4 faz minucioso 

estudo da burocracia e da realidade brasileiras, destacando reformas institucionais do 

aparato administrativo que aqui se pretendeu realizar e em que se bradava, mais 

recentemente, pela imprescindível instituição do modelo gerencial, mais atento aos fins 

que aos meios, em substituição ao teoricamente reinante e danoso modelo burocrático5. 

A respeito da burocracia moderna, a autora bem sintetiza suas principais 

características, dando ênfase ao “caráter legal das normas e regulamentos”, “caráter formal 

das comunicações, baseadas em documentos ou atas”, “racionalidade e divisão do 

trabalho”, “impessoalidade das relações”, “hierarquia entre autoridades”, “rotinas e 

procedimentos padronizados”, “competência técnica e meritocrática”, “especialização e 

profissionalização”, e, por fim, “previsibilidade do funcionamento”. Tudo isso para 

“afastar das práticas organizacionais as relações pessoais permeadas pelo subjetivismo, a 

ausência de procedimentos e, por consequência, de controles”. 6 

Da análise objetiva de tais características e finalidades, que também podem 

ser transmutadas, no que cabe, às licitações, vê-se que não há muito de desabonador 

naquele tão malvisto modelo burocrático de gestão. A ressalva que deve ser feita, também 

segundo a mesma autora, é a de que, até os dias atuais, a Administração Pública brasileira 

ainda não logrou êxito em superar práticas patrimonialistas intensamente arraigadas, razão 

pela qual, em verdade, a burocracia estatal é mais distante do modelo teorizado do que se 

imagina. 

Na visão geral, confunde-se “o estado patológico com o estado natural”7 das 

coisas, tomando-se por original a versão deturpada de institutos que, a princípio, trazem 

                                                 
4 NOHARA, IRENE PATRÍCIA. Reforma Administrativa e burocracia: impacto da eficiência na configuração 

do direito administrativo brasileiro. São Paulo: Atlas, 2011. 
5 Contextualizando o tema, a autora assevera que tal iniciativa decorreu de medidas propostas (ou impostas) 
por organismos internacionais de financiamento para a América Latina, que incluíam a observância de ajuste 
fiscal, privatizações, redução do tamanho e das funções do estado e alteração no regime jurídico do 
funcionalismo, sob inspiração da New Public Management, que teorizava um setor público com maior 
desempenho e que pudesse prestar aos cidadãos melhores serviços públicos. A nova gestão deveria “mudar o 
modelo burocrático, centrado nas regras (rule-based accountability), para uma noção de gestão pelos 
resultados (performance-based accountability). NOHARA, IRENE PATRÍCIA. Reforma Administrativa e 

burocracia: impacto da eficiência na configuração do direito administrativo brasileiro. São Paulo: Atlas, 
2011, pp. 99/102. 
6 NOHARA, IRENE PATRÍCIA. Reforma Administrativa e burocracia: impacto da eficiência na configuração 

do direito administrativo brasileiro. São Paulo: Atlas, 2011. 29. 
7 NOHARA, IRENE PATRÍCIA. Reforma Administrativa e burocracia: impacto da eficiência na configuração 

do direito administrativo brasileiro. São Paulo: Atlas, 2011, p. 35. 
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consigo potencial de consideráveis benefícios. A burocracia é confundida com a cega 

burocratização. As licitações, por óbvio, sofrem severas críticas neste sentido, já que 

configuram grande exemplo de atuação burocrática (minuciosamente vinculada ao texto de 

lei, padronizada, especializada, procedimental, meritocrática), mas que, dado o histórico de 

desvirtuamento, causado não somente por agentes públicos, mas também por particulares, 

acabou por ser tida como responsável pela ocorrência de problemas cuja solução viria a 

constituir a própria razão de sua existência. A compreensão deste quadro, com a 

apresentação de eventuais alternativas, é o que aqui se pretenderá desenvolver.  

2.2. ETIMOLOGIA E EVOLUÇÃO LEGISLATIVA DAS LICITAÇÕES NO DIREITO BRASILEIRO 

Do latim licitationem (acusativo de licitatio) se origina o termo licitação, 

que tinha sentido, à época, de venda por lances8. Há indícios, inclusive, de que no período 

do império romano, havia sistemática semelhante para alienação de despojos de guerra, 

bem como para a realização de obras públicas. Igualmente, na Idade Média, havia o 

sistema de “vela e pregão”, em que construtores faziam propostas enquanto acesa uma 

vela, sagrando-se vencedor aquele que detivesse a melhor delas, quando apagada a sua 

chama9. 

Com efeito, no ordenamento pátrio, o instituto foi inicialmente tratado por 

“concorrência pública”, cuja alteração para “licitação”, termo em tese mais afeito ao direito 

privado e processual, foi objeto de estranhamento10 entre os autores daquele período, 

principalmente quando da entrada em vigor do Decreto-lei nº 200/1967, mas que acabou 

sendo consagrado pela doutrina administrativista daí em diante. Ainda assim, “autores de 

                                                 
8 CRETELLA JUNIOR, JOSÉ. Das licitações públicas. 18ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 49. 
9 ARAÚJO, EDMIR NETTO DE. Curso de Direito Administrativo. 5ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 531. 
10 “Não compreendemos os motivos que levaram nosso legislador a empregar a expressão licitação, em lugar 
de concorrência, que nos parece mais adequada para designar o sistema de abrir a amplo concurso público as 
aquisições, obras, serviços e alienações de iniciativa do Estado, tanto assim que a adotam praticamente todos 
os países que recorrem a tal processo. Além do mais, desaconselhável seria a substituição de um vocábulo 
por outro, quando já tem a palavra licitação, no Direito Processual Civil e no Direito Comercial, um sentido 
técnico bem consagrado, designando, como já se disse, uma venda judicial em que somente certos 
interessados podem concorrer, com o oferecimento de lanços. E esse sentido não corresponde ao que agora 
atribuir ao termo o Direito Administrativo, pois o Decreto-lei nº 200 regula não apenas as vendas ou 
alienações de bens, mas também as compras, obras, ou serviços de interesse público, permitindo que das 
respectivas licitações participe qualquer pessoa física ou jurídica, desde que legalmente habilitada” 
LEOPOLDO DAYRELL, CARLOS. Das licitações na administração pública. Rio de Janeiro: Forense, 1973, 
p. 15, apud CRETELLA JUNIOR, JOSÉ. Das licitações públicas. 18ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, pp. 
53/54. 
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língua francesa estudam a ‘concorrência pública sob o título de adjudication; [e] os autores 

de língua espanhola, sob o título de adjudicación”
11

. 

No Direito Brasileiro, muito embora normalmente conste da doutrina a 

menção ao Código de Contabilidade Pública da União como o primeiro normativo que 

tratou do dever de licitar com alguma sistematização, ARAÚJO12 esclarece que nas 

Ordenações Filipinas13, que vigoraram no Brasil até o século XIX, havia regramentos 

relativos ao tema, muito embora com nomenclatura diversa. Vê-se, do excerto transcrito, 

que já se falava de melhor técnica e melhor preço, bem como de hipótese de dispensa de 

seleção, dependendo das dimensões da obra pública a ser realizada.  

O autor prossegue apontando que a Constituição do Império, de 1824, 

outorgava às Câmaras Municipais a administração das cidades e vilas, competência no 

bojo da qual foram promulgadas as Leis de 29 de agosto14 e 1º de Outubro de 182815, que 

traziam regras relativas a quem não poderia concorrer nos certames, bem como 

concernentes às garantias a serem prestadas pelos interessados, ao se responsabilizarem 

pelos prejuízos eventualmente experimentados pela Administração. Avançando no tempo, 

o Decreto nº 2.926, de 14 de maio de 1862, que instituía o “Regulamento para as 

arrematações dos serviços a cargo do Ministério da Agricultura, Commercio e Obras 

                                                 
11 CRETELLA JUNIOR, JOSÉ. Das licitações públicas. 18ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 57. 
12 ARAÚJO, EDMIR NETTO DE. Curso de Direito Administrativo. 5ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 526.  
13 Livro I, Título 66, item 39: “E não se fará obra alguma, sem primeiro andar em pregão, para se dar de 
empreitada a quem houver de fazer melhor e por menos preço; porém as que não passarem de mil réis, se 
poderão mandar fazer per jornaes, e humas e outras se lançarão em livro, em que se declare a fôrma de cada 
huma, lugar em que se ha de fazer, preço e condições do contracto. E assi como forem pagando aos 
empreiteiros, farão ao pé do contracto conhecimento do dinheiro, que vão recebendo, e assinarão os mesmos 
empreiteiros e o Scrivão da Câmera; e as despesas que os provedores não levarem em conta, pagal-as-hão os 
Verêadores, que as mandaram fazer – 6 de julho de 1596” – Versão digitalizada das Ordenações Filipinas de 
Cândido Mendes, disponível em: http://www.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l1p151.htm. Acesso em 24/09/2013. 
14 Art. 5º Approvado o plano de alguma das referida, obras, immediatamente será a sua construcção 
offerecida a emprezarios por via de editaes publicos; e havendo concurrentes, se dará a preferencia a quem 
offerecer maiores vantagens. Disponível em 
http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=81651&tipoDocumento=LEI&tipoTexto=P
UB. Acesso em 24/09/2013. 
15 Art. 43. Obtida a faculdade, as vendas se farão sempre em leilão publico, e a quem mais der, excluidos os 
Officiaes que servirem então nas Camaras, e aquelles que tiverem feito a proposta, e exigindo-se fianças 
idoneas, quando se fizerem a pagamentos, por se não poderem realizar logo a dinheiro, pena de 
responsabilidade pelo prejuizo d'ahi resultante.  
Art. 44. Da mesma fôrma, e com as mesmas cautelas, e responsabilidade prescriptas no artigo antecedente, se 
farão os arrendamentos dos bens dos Conselhos; mas estes contractos poderão as Camaras celebrar por 
deliberação sua, e serão confirmados pelos Presidentes das Provincias em Conselho, e na Côrte pelo Ministro 
do Imperio. Disponível em http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LIM/LIM-1-10-1828.htm. Acesso 
em 24/09/2013. 
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Publicas” dispunha a respeito da exigência de publicação prévia em edital16, procedimento 

de habilitação e realização de propostas17 e adjudicação do contrato ao particular que 

apresentasse a mais vantajosa18, dentre outras disposições. 

Houve, ainda, tratamento da matéria em leis orçamentárias anuais da União 

(Leis nº 2.221/1909, com destaque para o artigo 5419; 3.232/1917 e 3.454/1918), até que, 

                                                 
16 Art. 1º Logo que o Governo resolva mandar fazer por contracto qualquer fornecimento, construccão ou 
concertos de obras cujas despezas corrão por conta do Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas, o Presidente da junta, perante a qual tiver de proceder-se á arrematação, fará publicar annuncios, 
convidando concurrentes, e fixará, segundo a importancia da mesma arrematação, o prazo de quinze dias a 
seis mezes para a apresentação das propostas. 
17Art. 2º Se a arrematação se referir a fornecimentos, sempre que fôr possivel, serão postas em lugar 
accessivel aos concurrentes as amostras dos objectos que se pretenderem comprar; todas as vezes, porém, que 
se tratar de construcção ou concertos de obras, os concurrentes poderáõ examinar as plantas, perfis e detalhes 
respectivos, os quaes serão para esse fim depositados no Archivo Central das Obras Publicas, onde se 
prestaráõ tambem as informações que forem necessarias a respeito das clausulas geraes e condições especiaes 
do contracto. 
 Com permissão do Ministro poderáõ ser tambem examinados os orçamentos das obras ou concertos; esta 
permissão, sendo concedida a um, fica extensiva a todos os concurrentes. 
Art. 3º Até oito dias antes do marcado para a arrematação os concurrentes deveráõ apresentar fiador idoneo, 
que se responsabilise pelas multas em que incorrerem, não só quando, offerecendo condições reputadas mais 
vantajosas pelo Ministro da Agricultura, Cormmercio e Obras Publicas, recusarem-se a assignar o contracto, 
como tambem por não cumprirem as clausulas geraes e condições especiaes a que pelo mesmo contracto se 
tiverem obrigado. Os que preferirem prestar caução, o farão em dinheiro, ou em fundos publicos ou de 
companhias garantidas pelo Governo, devendo a mesma caução ser igual á importancia da fiança, e o 
deposito effectuado no Thesouro. Se fôr em dinheiro vencerá o juro da Lei, ou o corrente, se fôr inferior. 
Art. 4º Findo o termo dos annuncios, e no dia e hora nelles designados, compareceráõ os concurrentes no 
lugar determinado; e ahi, em presença da junta perante a qual se tiver de fazer a arrematação, serão inscriptos 
em um livro para esse fim destinado. 
Art. 5º Terminada a inscripção de que trata o artigo antecedente, os concurrentes, em acto successivo tiraráõ 
á sorte o numero que deve designar o lugar em que serão collocados para fazerem suas propostas: concluido 
o sorteio, o Presidente da junta convidará pela ordem fixada pela sorte a cada concurrente á apresentar de 
viva voz, e de modo a ser distinctamente ouvido por todos a sua proposta. O membro da junta que servir de 
Secretario, irá tomando em livro competente notas das propostas, e á medida que cada uma dellas fôr 
completamente enunciada, lerá em voz alta o que a tal respeito houver escripto, assignando depois com os 
membros da junta e o respectivo concurrente e seu fiador. 
Durante o tempo que um concurrente fizer a exposição de sua proposta, os outros e as demais pessoas 
presentes deveráõ guardar profundo silencio; podendo o Presidente mandar sahir da sala os que perturbarem 
a ordem dos trabalhos. 
Art. 6º O Presidente da junta, antes de começar o acto da arrematação, marcará o tempo que julgar necessario 
para cada concurrente apresentar a sua proposta. 
18 Art. 7º Finda a praça, a junta, perante a qual houver tido lugar a arrematação, examinará todas as propostas 
e documentos dos concurrentes, a fim de dar seu parecer sobre ellas, indicando a que julgar mais vantajosa. 
De tudo se lavrará uma acta, na qual será exarada por extenso a proposta de cada concurrente. Esta acta, 
acompanhada dos proprios documentos apresentados pelos concurrentes, será remettida ao Ministro da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas, para decidir sobre a adjudicação. Disponível em 
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-2926-14-maio-1862-555553-
publicacaooriginal-74857-pe.html. Acesso em 24/09/2013.  
19 Art. 54. Sempre que o Governo tiver de abrir qualquer concorrência, ou para fornecimentos, ou para 
serviços públicos, observará as seguintes regras: 
a) a questão da idoneidade dos proponentes será examinada e julgada previamente, antes de abertas as 
propostas. As propostas cujos autores não tiverem sido considerados idôneos, não serão abertas; 
b) se o Governo quiser reservar para si o direito de anular qualquer concorrência, caso os preços pedidos 
sejam muito altos, deve também, antes de abertas as propostas, declarar quais os preços máximos, acima dos 
quais não aceita nenhuma; 
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como bem ilustrado por MEIRELLES20, a sistemática da licitação sofreu fundamental 

modificação no Direito Brasileiro desde o seu incipiente tratamento no Código de 

Contabilidade Pública da União, de 1922, até o Dec.-lei 200/67, Lei 5.456/68, Lei 6.946/81 

e Dec.-Lei 2.300/86, sucedido, por fim, pela Lei 8.666/1993, de caráter geral, mas que 

também já sofreu alterações e foi alvo de inovações legislativas, como visto na introdução 

da modalidade de Pregão pela Lei 10.520/2002 ou de regras favoráveis às micro e 

pequenas empresas, no seu respectivo estatuto, trazido no bojo da Lei Complementar 

123/2006, normativo esta produzido, evidentemente, na vigência da atual Constituição, que 

elevou o dever de licitar à condição de princípio constitucional, em seu artigo 37, inciso 

XXI.  

A normatização do instituto, portanto, é bastante antiga, ainda que 

inicialmente pontual e dispersa. Ainda assim, desde os primórdios, observa-se que o tema 

já era objeto de preocupação por parte dos administradores públicos, por razões que se 

mostram até hoje relevantes. 

2.3. NATUREZA JURÍDICA, CONCEITO E PRESSUPOSTOS DAS LICITAÇÕES 

Da exposição de motivos do Decreto-lei 2.300/1986, anterior à Constituição 

vigente, depreende-se que “o princípio da licitação, que este projeto consagra como norma 

reitora da atividade administrativa, reflete as exigências da ordem democrática, que impõe 

a observância estrita dos postulados da igualdade, da probidade e da publicidade” (item 

cinco). Há, ainda, menção constante à necessidade de se proporcionar idênticas 

oportunidades aos particulares interessados, com expressa vedação à “formulação de 

                                                                                                                                                    
c) as propostas devem ser abertas e lidas diante de todos os concorrentes que se apresentarem para assistir a 
essa formalidade. Cada uma rubricará as de todos os outros. Antes de qualquer decisão, serão publicadas na 
íntegra; 
d) o edital de concorrência indicará com a mais extrema minúcia todas as condições técnicas e 
administrativas (plantas, desenhos, natureza da construção e do material a empregar, prazo máximo do início 
e da terminação das obras, etc.) Nos casos de fornecimento, quando o respectivo objeto não possa ser 
designado de modo inconfundível, depositar-se-ão nas repartições apropriadas amostras do que se deseja. A 
concorrência versará apenas sobre o preço ou da unidade, ou da totalidade da obram do arrendamento, ou do 
fornecimento, conforme o que tiver sido posto em licitação; 
e) as propostas não poderão conter senão uma fórmula de completa submissão de todas as cláusulas do edital 
e o preço que o proponente oferecer. Não se tornarão em consideração quaisquer ofertas de vantagens não 
previstas no edital de concorrência, nem as propostas que contiverem apenas o oferecimento de uma redução 
sobre a proposta mais barata; 
f) a concorrência cabe de direito ao autor da proposta mais barata, por mínima que seja a diferença entre ela e 
qualquer outra; 
g) é lícito ao Governo estipular uma segunda condição que, no caso de absoluta igualdade entre duas 
propostas com o direito à melhor classificação, sirva para decidir a quem cabe a preferência. 
20 MEIRELLES, HELY LOPES. Direito Administrativo Brasileiro. 34ed. São Paulo: Malheiros, 2008, pp. 
273/274. 
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quaisquer cláusulas ou a inclusão de quaisquer condições que pelo caráter seletivo e 

discriminatório de que se revistam, comprometam, restrinjam ou frustrem a 

competitividade ínsita ao procedimento licitatório” (item seis). O texto ainda proclama a 

consagração da probidade administrativa, da publicidade, da proteção ao interesse público, 

da restrição à discricionariedade, dentre outros.  

Acerca da natureza jurídica da licitação, como bem aponta ARAÚJO21, 

restaram superados posicionamentos minoritários que a enquadravam como “ato 

condição”, inserto na classificação dos atos administrativos que “coloca[vam] pessoas 

determinadas como destinatárias ou beneficiárias de situação geral e/ou impessoal”, pelo 

fato de a licitação cuidar de situações expressamente determinadas (adjudicação de um 

específico contrato administrativo a certo particular, previamente selecionado), bem como 

aquela que a incluía como instituto integrante do Direito Financeiro, já que dela não 

exsurge, por si só, geração de renda ou despesa, restando consagrado o entendimento que a 

qualifica como processo administrativo. 

Aprofundando tal premissa, BOCKMANN MOREIRA22 apresenta distinção 

relevante acerca da necessária precisão técnica a ser observada ao tratar da licitação, seja 

como processo, seja como procedimento. Para o autor, deve-se sempre utilizar o vocábulo 

processo, e não procedimento, termo este que, aliás, “é considerado, ainda que 

vulgarmente, um minus em relação ao processo [por] implicar restrições práticas ao 

exercício de direitos celebrados na Constituição”, muito embora reconheça a existência de 

posicionamentos em sentido oposto que, por serem mais restritivos, limitam a abrangência 

da expressão “processo” a situações em que existente acusação ou lide, em sede 

jurisdicional.  

O raciocínio prossegue tomando por critério diferenciador o fato de o 

“processo” refletir a condução de uma relação jurídica, regida por normatividade própria e 

submetida à observância de princípios e valores, e não por “procedimento”, cuja acepção 

deve se restringir às praxes, ao rito, isoladamente considerado. No entanto, a licitação 

apresenta essas duas facetas: é “procedimento”, por seguir etapas e rito previamente 

                                                 
21 ARAÚJO, EDMIR NETTO DE. Curso de Direito Administrativo. 5ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 527. 
22 “Em suma: quando se pretende aludir a uma relação jurídica toda própria, o termo científico é ‘processo’. 
Quando se pretende aludir ao rito, o termo é ‘procedimento’. Não parece existir qualquer razão – seja 
semântica, prática ou jurídica -, que autorize o uso da expressão ‘procedimento administrativo’ para designar 
a relação jurídica existente entre particulares e Administração no transcurso de uma licitação.” BOCKMANN 
MOREIRA, EGON. O processo de licitação, a lei 9.784/1999 e o princípio da legalidade. Em Revista 
Trimestral de Direito Público, 37/2002, São Paulo, pp. 111/113. 
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estabelecido, mas também “processo”, ao ser permeado pela observância da ampla defesa e 

do contraditório em sua condução, como se vê, por exemplo, na disposição contida no 

artigo 49, §3º23, da Lei de Licitações e naquelas relativas às impugnações e recursos a 

serem apresentados pelos particulares envolvidos. Não causa espanto, por isso, o fato de 

estudiosos do tema ora o conceituarem como processo, ora como procedimento.  

Retomando o conceito e seus elementos, segundo VILLELA LOMAR24, 

observa-se que, entre os maiores doutrinadores pátrios, há considerável concordância, já 

que se parte, em grande parte deles, das mesmas premissas: processo administrativo – 

cadeia de atos voltada a um objetivo final, sob regras e princípios de direito público – 

destinado a selecionar a melhor proposta à Administração, no bojo do qual deve ser 

assegurada a igualdade de condições aos particulares interessados.  

As finalidades do instituto, em verdade, serão examinadas mais adiante. No 

entanto, não há como expor os conceitos sem a elas fazer menção, por se tratar de elemento 

essencial das definições adotadas pela doutrina – todos os conceitos partem da ideia de se 

tratar, o instituto, da prática de atos voltados à seleção da melhor proposta, em que consiste 

a sua finalidade maior. Além disso, como se verá, há fins que vão além da busca pela 

maior vantajosidade.  

Considere-se, por exemplo, a lição de RIGOLIN25, ao sustentar que a 

licitação “não é apenas um ato, mas todo um complexo procedimento administrativo 

através do qual a Administração elege, entre as várias possíveis, a proposta mais vantajosa 

ao seu interesse (...)”. A propósito, por CITADINI26, desde a época de vigência do 

Decreto-Lei nº 2.300/1986, já se “visava à obtenção da proposta mais vantajosa para a 

Administração,” cabendo à nova lei conjugar tal pretensão “à garantia da observância do 

princípio da isonomia”, de inspiração constitucional. E JUSTEN FILHO27, com precisão, 

                                                 
23 Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação 
por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. § 3o No caso de desfazimento do processo 
licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
24 VILLELA LOMAR, PAULO JOSÉ. Perfil constitucional da licitação. Em MUKAI, TOSHIO (Coord.), Curso 

Avançado de Licitações e Contratos Públicos, São Paulo: Juarez de Oliveira, 2000, p. 13. 
25 RIGOLIN, IVAN BARBOSA. Manual prático das licitações.3ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 21. 
26 CITADINI, ANTÔNIO ROQUE. Comentários e jurisprudência sobre a lei de licitações públicas. 3ed. São 
Paulo: Max Limonad, 1999, p. 37. 
27 JUSTEN FILHO, MARÇAL. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 14ed. São Paulo: 
Dialética, 2010, p. 60. 
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estatui que “a licitação é um procedimento administrativo disciplinado em vista do 

atingimento de certos fins” enumerados pelo artigo 3º da lei regente. 

No mesmo sentido, NOHARA28 conceitua tratar-se do “procedimento 

administrativo pelo qual um ente, no exercício da função administrativa, seleciona a 

proposta mais vantajosa entre as oferecidas para a celebração de contrato de seu interesse”, 

cujo ato final é a adjudicação ao vencedor do certame e os objetivos a observância da 

isonomia, seleção da proposta mais vantajosa e promover o desenvolvimento nacional 

sustentável. A quantidade de posicionamentos doutrinários semelhantes é, realmente, 

considerável29.  

Do direito estrangeiro, CRETELLA JÚNIOR30 traz definições importantes 

de diversos autores, como SAYAGUÉS LASO31, FIORINI32, BIELSA33,e 

LAUBADÉRE34, que se voltam a proteger os interesses da Administração, permitindo-lhe 

celebrar contrato com o particular, disposto a aceitar as condições de preço mais favoráveis 

para a coletividade pública.  

Caminha no mesmo sentido o posicionamento de BANDEIRA DE 

MELLO35, ao afirmar que Administração, para obter a “proposta mais vantajosa”, deveria 

instaurar “competição”, convocando a participação de todos os interessados, “em 

conformidade de condições previamente estipuladas e noticiadas”. Todavia, segundo o 

mesmo autor, também não se pode perder de vista que, em determinados casos, o interesse 

público pode ser mais bem atendido justamente pela não realização dos certames, desde 

que tal agir seja pautado pela estrita observância da legislação regente e, em último grau, 

                                                 
28 NOHARA, IRENE PATRÍCIA. Direito administrativo. São Paulo: Atlas, 2011, p. 297/298. 
29 Veja-se: SUNDFELD, CARLOS ARI. Licitação e contrato administrativo. 2ed. São Paulo: Malheiros, 1995, 
p. 15; CARVALHO FILHO, JOSÉ DOS SANTOS. Manual de Direito Administrativo. 18ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Iuris, 2007, pp. 213/214; CRETELLA JUNIOR, JOSÉ. Das licitações públicas. 18ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2008, p. 49; DALLARI, ADILSON ABREU. Aspectos jurídicos da licitação. 4ed. São Paulo: Saraiva, 
1997, p. 176; PESTANA, MÁRCIO. Direito administrativo brasileiro. 2ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, p. 
327; MEDAUAR, ODETE. Direito Administrativo Moderno. 12ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 
178. 
30 CRETELLA JUNIOR, JOSÉ. Das licitações públicas. 18ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 57. 
31 SAYAGUÉS LASO, ENRIQUE. Tratado de Derecho Administrativo. 1953, vol. I, Editora Pais, p. 552 apud 

CRETELLA JUNIOR, JOSÉ. Das licitações públicas. 18ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 57. 
32 FIORINI, BARTOLOMÉ. Licitación pública, 1972, p 59 apud CRETELLA JUNIOR, JOSÉ. Das licitações 

públicas. 18ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 57. 
33 BIELSA, RAFAEL. Derecho Administrativo, 5. Ed., 1955, vol. II, p. 167 apud CRETELLA JUNIOR, JOSÉ. 
Das licitações públicas. 18ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 57. 
34 LAUBADÉRE, ANDRE DE. Traité Théorique et pratique des contratais Administratifs, 1956, vol. I, p. 263 
apud CRETELLA JUNIOR, JOSÉ. Das licitações públicas. 18ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 57. 
35 BANDEIRA DE MELLO, CELSO ANTÔNIO. Pressupostos da licitação. Em ARRUDA ALWIN 
WAMBIER, TERESA (coord.). Licitações e contratos administrativos. Temas atuais e controvertidos. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 123 e 125/128. 
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do que conceituou como “pressupostos da licitação”. Seriam eles os pressupostos fáticos, 

lógicos e jurídicos da licitação que, em tese, deveriam moldar o rol de hipóteses de 

licitações dispensáveis e inexigíveis.  

O pressuposto fático residiria na existência, ainda que pressuposta, de 

interessados a dela participar: sem interessados potenciais, não há razão para que iniciado o 

certame. Como exemplo, cita-se a postergação das aberturas de licitação para a concessão 

de algumas rodovias federais, já que se sabia, previamente, que não havia interesse dos 

particulares a concorrer nos termos que seriam propostos, especificamente no tocante à 

taxa de retorno36.  

Por sua vez, o pressuposto lógico abrangeria a existência concomitante de 

uma pluralidade de objetos e de ofertantes, pois, em havendo “objeto singular” ou 

“ofertante único ou exclusivo”, prejudicada estaria a possibilidade de concorrência. Cuida-

se, aqui, por exemplo, da notória especialização, em que somente determinado indivíduo 

poderia fornecer determinado bem ou serviço, questão rotineiramente alvo de controvérsias 

práticas37. O terceiro e último pressuposto seria o jurídico, que diz com a aptidão da 

licitação a ser, no caso concreto, o meio apto à consecução do interesse envolvido38.  

                                                 
36 Veja-se, neste sentido, notícias intituladas “Governo adia para 2014 leilão de quatro rodovias”, de 1º de 
outubro de 2013, disponível em http://economia.estadao.com.br/noticias/economia-geral,governo-adia-para-
2014-leilao-de-quatro-rodovias,166164,0.htm; ou “Novas licitações de rodovias federais devem começar em 
setembro”, de 12 de junho de 2013, disponível em http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2013/06/novas-
licitacoes-de-rodovias-federais-devem-comecar-em-setembro.html.  
37 “A necessidade experimentada pela Administração Pública, que motiva a contratação administrativa do 
particular, poderá demandar a aplicação de instrumentos e equipamentos – mas não poderá ser satisfeita 
senão através da utilização fundamental da capacidade humana de transformar conhecimento teórico em 
solução prática. A natureza da prestação produzida nos serviços técnicos profissionais especializados reflete a 
habilidade subjetiva de produzir a transformação de conhecimento teórico em solução prática. Isso significa 
que cada prestação traduzirá um elemento subjetivo, decorrente da função de ‘intermediação’ (entre 
conhecimento teórico e solução prática) desenvolvida pelo prestador do serviço, (...) [com] atuação peculiar, 
inconfundível, reflexo de sua criatividade – criatividade esta que é precisamente o que a Administração 
busca. A contratação de serviços (...) visa a obter não apenas uma utilidade material. É evidente que interessa 
à Administração a produção de um certo resultado, mas a contratação também é norteada pela concepção de 
que esse resultado somente poderá ser alcançado se for possível contar com uma capacidade intelectiva 
extraordinária. O que a Administração busca, então, é o desempenho pessoal do ser humano dotado de 
capacidade especial de aplicar o conhecimento técnico para a solução de problemas no mundo real.” 
JUSTEN FILHO, MARÇAL. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 14ed. São Paulo: 
Dialética, 2010, p. 367. 
38 Neste caso, o próprio autor aponta que: “Quando, nem mesmo em tese [a licitação] pode cumprir dita 
função seria descabido realizá-la. Mesmo que fosse logicamente possível efetuá-la, seria desarrazoado fazê-lo 
em face do interesse jurídico que se tem que atender. Entram em pauta, aqui, os casos em que efetuar um 
procedimento licitatório acarretaria um prejuízo, seja ao interesse público a que se quer aceder, seja a outro 
interesse público necessitado de resguardo. Exemplo extremo de tal ocorrência ter-se-ia, como ao diante se 
verá, em hipótese em que a licitação deve ser havida não apenas como desaconselhada, mas como proibida, 
porque realiza-la produziria dano de supina monta, qual o de desabrigar a segurança nacional.” BANDEIRA 
DE MELLO, CELSO ANTÔNIO. Pressupostos da licitação. Em ARRUDA ALWIN WAMBIER, TERESA 
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2.4. FINALIDADES E PRINCÍPIOS TRADICIONAIS DAS LICITAÇÕES 

Partindo-se, como visto, da ideia de que os conceitos do instituto são 

bastante semelhantes, MUKAI39 bem destaca serem eles calcados em dois pilares, um de 

direito público, e outro de direito administrativo. Tais bases seriam a indisponibilidade do 

direito público (pilar de direito público), e a isonomia (pilar de direito administrativo). 

Aquele obrigaria o administrador a buscar “sempre e sempre” a contratação mais vantajosa 

para a Administração, ao passo que, do segundo, decorreria a obrigatoriedade de se 

conferirem iguais oportunidades aos concorrentes interessados. Aí residiria, para o autor, a 

razão de ser da existência da licitação, do que, realmente, não há muito a se discordar.  

Não se pode deixar de observar, também retomando o que se já tratou a 

respeito do princípio da eficiência, a questão atinente à busca pela melhor proposta não se 

encerra em parâmetros meramente monetários ou financeiros. Foram introduzidos, na Lei 

de Licitações, dispositivos que transformaram a finalidade precípua dos certames em um 

instrumento para atingir interesses maiores que a simples economicidade. 

É o que se observa, por exemplo, da inclusão da promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável no caput do artigo 3º40, além de regras que conferem 

margens de preferência na escolha ou no desempate em favor de bens e serviços 

produzidos no Brasil, por empresas brasileiras ou por empresas que invistam em pesquisa e 

desenvolvimento de tecnologia41. Igualmente, o Estatuto Nacional da Microempresa e da 

Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar 123/2006), em seus artigos 44 e 4542, 

                                                                                                                                                    
(coord.). Licitações e contratos administrativos. Temas atuais e controvertidos. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1999, p. 123 e 125/128. 
39 MUKAI, TOSHIO. Conceitos e princípios da licitação. Em MUKAI, TOSHIO (Coord.). Curso Avançado de 

Licitações e Contratos Públicos, São Paulo: Juarez de Oliveira, 2000, pp. 3/4.  
40 A lei parece ter tratado indistintamente das finalidades das licitações e contratações públicas no caput do 
artigo 3º, misturando aspectos que, tecnicamente, não se confundem. A licitação, isoladamente, ao selecionar 
propostas, sem que consumada a contratação e executado o seu objeto, com o pagamento da respectiva 
contraprestação, em nada beneficiará o desenvolvimento nacional sustentável, o parque tecnológica nacional 
ou as micro e pequenas empresas. De todo modo, por caminharem lado a lado, tratar-se-á das finalidades 
conjuntamente, como consta do normativo. 
41 § 2o Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, 
aos bens e serviços: 
I- (Revogado pela Lei nº 12.349, de 2010) 
II - produzidos no País; 
III - produzidos ou prestados por empresas brasileiras. 
IV - produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 
País.  
42 Art. 44. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte. 
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introduz normas semelhantes, voltadas a beneficiar o desenvolvimento das sociedades 

destinatárias das medidas, a partir dos recursos oriundos das contratações públicas. 

A importância conferida ao instituto da licitação é tamanha que 

WEINGARTNER NETO43 chegou a equipará-lo aos direitos fundamentais, incluindo-o no 

rol dos “direitos de defesa”, por apresentar papel “instrumental em relação aos demais 

direitos fundamentais, servindo como instrumento de efetivação dos direitos protegidos 

[pela Constituição], além de legitimarem ações estatais para defesas dos direitos 

fundamentais”, necessário a “bloquear ingerências dos poderes públicos”. O raciocínio 

apresenta solidez, tendo em vista que daqueles pressupostos gerais de busca pela melhor 

proposta e isonomia decorrem uma série de outros princípios e garantias, muitos deles 

expressamente consagrados no texto constitucional, que são protegidos pela 

obrigatoriedade de licitar. 

Fala-se, neste sentido, de livre concorrência e iniciativa, competitividade, 

igualdade, publicidade, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo, 

adjudicação compulsória, devido processo legal, além de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, probidade administrativa, entre outros. Todos, sem sombra de dúvida, são 

correlatos àquelas ideias de melhor proposta e isonomia.  

Com efeito, tratar de princípios é tarefa das mais tormentosas. A vastidão do 

tema é suficiente para que elaborados trabalhos exclusivamente destinados a eles. Tanto é 

que, como bem observa GASPARINI44, “todas as ciências são dotadas de princípios. 

                                                                                                                                                    
§ 1o Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem 
classificada. 
§ 2o Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1o deste artigo será de até 5% (cinco 
por cento) superior ao melhor preço. 
Art. 45. Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei Complementar, ocorrendo o empate, proceder-se-á da 
seguinte forma: 
I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço 
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 
licitado; 
II - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do 
caput deste artigo, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1o e 
2o do art. 44 desta Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que 
se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1o e 2o do art. 44 desta Lei Complementar, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
43 WEINGARTNER NETO, JAYME. Para a concretização de uma garantia instituição: licitação na 

concessão de serviços públicos. Em SARLET WOLFGANG, INGO (org.). A constituição concretizada, Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2000, pp. 256/257.  
44 GASPARINI, DIÓGENES. Princípios e normas gerais licitatórias. Em Revista de Direito Administrativo, 
volume 239, Rio de Janeiro, jan.-mar./2005. 
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Assim é na filosofia, na matemática, na física e no direito, ainda que tenham outros nomes, 

como axiomas, postulados ou dogmas”, que nada mais seriam se não “as ideias centrais de 

um sistema, ao qual dão sentido lógico, harmonioso, racional, permitindo a compreensão 

de seu modo de organizar-se”. Ou, na lição de CRETELLA JUNIOR, seguida por DI 

PIETRO45, seriam os princípios os “alicerces da ciência”, dando sustentação a toda a 

produção subsequente.  

Não é demais destacar, ainda, que ao lado das regras, os princípios 

constituem espécie do gênero “norma jurídica”, irradiando efeitos sobre todo o sistema, 

como orientação interpretativa, mesmo quando implícitos ou não positivados, além de 

contar com suas regras específicas de aplicação em caso de conflito, voltadas ao 

sopesamento, ao contrário da negativa de vigência e derrogação constatadas quando da 

oposição entre regras. 

Feita esta pequena digressão, retoma-se o rol de princípios ligados à 

licitação, os quais, como dito, podem ser alocados em dois grandes eixos: a busca pela 

melhor proposta e a isonomia.  

No lado da isonomia, inicia-se pelo princípio da legalidade, em decorrência 

do que se observa que a matéria relativa às licitações, em sua amplitude, deverá ser regida 

por normas gerais e abstratas, aprovadas pelos representantes do povo ou, em concreto, 

pelas regras editalícias, a que devem todos os interessados se submeter, indistintamente 

(legalidade em sentido estrito). A isonomia depende do respeito à legalidade na medida em 

que somente a lei pode excepcionar as regras que asseguram a igualdade de condições para 

ingressar nos certames e concorrer. 

Pela impessoalidade e pela moralidade, por sua vez, tem-se que as relações 

administrativas devem ser pautadas por nobres valores éticos e morais, sem favorecimentos 

a quem quer que seja. 

Especificamente sobre a impessoalidade, OLIVEIRA RAMOS46 ensina que 

tal princípio traz bastante influência prática no campo das licitações e contratações 

públicas, dada a necessidade de estabelecimento de “critérios que eliminem privilégios e 

perseguições e que conduzam à consecução plena do interesse público”. A autora 

                                                 
45 DI PIETRO, MARIA SYLVIA ZANELLA. Direito Administrativo, 20ed, São Paulo: Atlas, 2007, p. 57.  
46 OLIVEIRA RAMOS, DORA MARIA DE. Notas sobre o princípio da impessoalidade e sua aplicação no 

direito brasileiro. Em MARRARA, Thiago (coord.). Princípios de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 
2012, pp. 126/127. 
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prossegue expondo que a lei de licitações, por conta disso, é repleta de dispositivos que 

buscam assegurar a observância do princípio da impessoalidade, dando como exemplo a 

vedação à inclusão de cláusulas editalícias restritivas relativas à naturalidade, sede ou 

domicílio; ao direcionamento, em regra, para determinada marca; à participação do autor 

do projeto básico ou de servidor envolvido no certame, entre outras.  

Da igualdade, ainda que de cunho semântico próximo ao da isonomia, 

infere-se a noção de que todos os interessados, desde que atendam às exigências legítimas 

do edital, possam apresentar propostas e que estas sejam tratadas de forma paritária, 

ressalvadas as próprias exceções legais, como aquelas destinadas às empresas de capital 

nacional, de micro e pequeno porte, entre outras. 

Quanto à moralidade, MARRARA47 reconhece à “plurissignificação” do 

vocábulo, constatação esta que se soma, ainda, a uma diversidade de estudos que buscam 

explicar a relação entre direito e moral. Deste universo, o autor destaca três modelos, um 

que insere o direito como subcampo da moral; outro em sentido inverso, em que a moral 

seria englobada pelo direito, e um terceiro que reconheceria a “interpenetração” de partes 

dos campos de seus respectivos campos de incidência. A similitude entre eles, todavia, 

residiria no fato de que em nenhum momento se reconheceria a identidade entre direito e 

moral, mas apenas alguma proximidade entre suas finalidades, que residiriam na proteção 

das “condições fáticas primordiais de sobrevivência humana”. O conteúdo do comando, 

em síntese, abrangeria três vetores: a moralidade-probidade, moralidade-razoabilidade e 

moralidade-cooperação; a serem observadas no exercício da função administrativa, tanto 

interna, quanto externamente, tudo a culminar no que se possa definir como “boa 

administração”, o que, evidentemente, também deve ser observado no campo das 

licitações.  

A publicidade, ainda, impõe o irrestrito dever de informação e divulgação 

de todos os atos praticados no bojo do certame, ressalvadas as hipóteses de sigilo 

devidamente motivadas, permitindo aos interessados deles tomar ciência e, se for o caso, 

apresentar as impugnações que entenderem cabíveis, exercendo controle externo e 

consagrando, a partir daí, o devido processo legal, com a garantia de contraditório e a 

                                                 
47 MARRARA, THIAGO. O conteúdo do princípio da moralidade: probidade, razoabilidade e cooperação. 

Em MARRARA, THIAGO (coord.). Princípios de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2012, pp. 
159/160. 



 

18 
 

ampla defesa, além da inafastabilidade da jurisdição. Na lição de MOTTA48, a publicidade 

traria consigo três conotações distintas, conferindo aos administrados o direito de saber (“a 

Administração atua em função do interesse geral; os cidadãos têm, portanto, o direito de 

saber o que acontecesse no interior da Administração”); o direito de controlar (“Não basta 

saber, mas também ter a possibilidade de controlar a legalidade e a oportunidade das 

decisões administrativas”) e de “ser ator, e não mero espectador da vida administrativa” 

(“Em outras palavras, o direito de ser cidadão, e não administrado”).  

Pelos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, do 

procedimento formal e do julgamento objetivo, veda-se ao licitante “alterar as regras do 

jogo” após o seu início, promovendo alterações relativas a exigências ou até mesmo ao 

conteúdo do contrato, permitindo que todos os interessados concorram nas mesmas 

condições, as quais deverão ser suficientemente claras e previamente estabelecidas, para 

que reste reduzida a discricionariedade do contratante. Por seu turno, do princípio da 

adjudicação compulsória ao vencedor, parte-se da ideia segundo a qual o vencedor do 

certame, e nenhum outro, poderá celebrar o respectivo contrato com a Administração 

Pública, tudo também destinado à redução das chances de favorecimentos. 

Paralelamente, relacionados à perseguição pela melhor proposta, destaca-se 

a indisponibilidade do interesse público, aqui voluntariamente deixando de lado a 

divergência dogmática estabelecida, que preconiza a necessidade de se selecionar, dentre 

aquelas apresentadas, aquela que mais beneficia tanto os interesses da administração, 

quanto os interesses públicos relevantes no caso concreto. O sigilo das propostas, 

igualmente, pretende evitar a combinação de preços entre os licitantes, direcionando o 

resultado e potencialmente encarecendo o valor da contratação. A competitividade, por seu 

turno, por meio da abertura do certame à maior quantidade possível de interessados, 

também favorece a busca pela melhor proposta.  

O princípio da eficiência, por fim, merece alguns comentários adicionais. A 

respeito do tema, OLIVEIRA RAMOS49 assevera que tal princípio ganhou maior destaque 

no ordenamento pátrio após a edição da Emenda Constitucional 19/1998, que o introduziu 

                                                 
48 MOTTA, Fabrício. O principio constitucional da publicidade administrativa. Em MARRARA, THIAGO 
(coord.). Princípios de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2012, p. 267.  
 
49 OLIVEIRA RAMOS, DORA MARIA DE. Princípio da Eficiência. Em DI PIETRO, MARIA SYLVIA 
ZANELLA (coord.). Temas polêmicos sobre licitações e contratos. 5ed. São Paulo: Malheiros, 2009, pp. 
46/49. 
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no caput do artigo 37 da Constituição Federal, muito embora inicialmente idealizado como 

princípio da “qualidade do serviço prestado”50. 

Antes disso, contudo, teria crescido a sua relevância quando dos debates 

relativos à reforma do Estado promovida em meados da década de 1990, já que o que se 

buscava, como brevemente mencionado alhures, era mudança de foco da gestão da coisa 

pública aos resultados (modo burocrático para o modo gerencial), e supostamente não aos 

meios, como até então se fazia.  

A delimitação da abrangência do princípio, dotado de alguma equivocidade, 

é tarefa bastante relevante. Em se tratando da temática das licitações, que antecedem 

contratações e, consequentemente, envolvem grandes quantias de dinheiro público, não se 

nega a tendência de se equiparar a eficiência a ser buscada nos certames à eficiência 

teorizada pelas ciências da administração. Segundo NOHARA51, esta se caracteriza pelo 

resultado positivo decorrente da análise da relação insumo/resultado: quanto mais se fizer, 

obtiver ou produzir (“resultados, produtividade, desempenho”) com menos “mão de obra, 

material, dinheiro, máquinas, tempo”, maior seria a eficiência.  

Tratar-se-ia, assim, da relação custo/benefício, a que, contudo, não pode se 

resumir a atuação administrativa. Neste aspecto, GABARDO52, ao abordar a questão do 

“ato ótimo” como resultado da eficiência, expande a sua abrangência para além daquele 

binômio, reconhecendo a impossibilidade de se conceber como “ótimo” o ato ilegal, 

tomando a legalidade em sentido amplo, inclusive dando como exemplo a realização de 

uma contratação “ótima” pela Administração, mas sem que observado, por exemplo, o 

dever de licitar. Para o autor, muito embora teoricamente se possa reconhecer a 

otimicidade econômica, jamais se estaria atendendo ao comando constitucional da 

eficiência, mas apenas e tão somente à mera economicidade. 

De acordo ainda com a NOHARA53, também não se poderia tratar a 

eficiência por eficácia, nem por efetividade. Esta teria conotação mais subjetiva, relativa a 

efeitos positivos das medidas tomadas, ao passo que aquela levaria em consideração 

                                                 
50 GABARDO, Emerson. A eficiência no desenvolvimento do Estado Brasileiro. Em MARRARA, THIAGO 
(coord.). Princípios de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2012, p. 340. 
51 NOHARA, IRENE PATRÍCIA. Reforma Administrativa e burocracia: impacto da eficiência na configuração 

do direito administrativo brasileiro. São Paulo: Atlas, 2011, pp. 206/207. 
52 GABARDO, Emerson. A eficiência no desenvolvimento do Estado Brasileiro. Em MARRARA, THIAGO 
(coord.). Princípios de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2012, p. 342. 
53 NOHARA, IRENE PATRÍCIA. Reforma Administrativa e burocracia: impacto da eficiência na configuração 

do direito administrativo brasileiro. São Paulo: Atlas, 2011, pp. 206/207. 
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apenas e tão somente os resultados alcançados, independentemente de os meios adotados, 

hipoteticamente, não terem sido os mais adequados ao caso. 

No âmbito do Direito Administrativo, conforme DI PIETRO54, a eficiência 

pautaria tanto o modo de atuação do agente público, que deveria realizar suas funções da 

melhor forma possível, quanto o da própria Administração, a qual necessitaria se organizar 

de modo que aperfeiçoasse a prestação de suas inúmeras incumbências. A distinção entre 

isto e a eficiência das ciências da administração, todavia, residiria no fato de que, no 

âmbito do direito administrativo, a questão não se encerraria no resultado favorável da 

equação custo/benefício, destinada ao lucro, mas sim à observância do interesse público. 

Mesmo pautando-se pela eficiência, o exercício da função administrativa não pode dar azo 

ao desprezo pelos demais valores e prescrições jurídicas, que são tão ou mais importantes 

que a otimização isoladamente considerada. 

Licitação eficiente não seria, assim, a licitação mais rápida, em que puladas 

etapas ou dispensadas formalidades essenciais. Em verdade, a eficiência estaria presente no 

certame probo, voltado objetivamente à seleção da melhor proposta, em que não ignorada a 

celeridade, mas precipuamente observando a legalidade, em sua mais ampla acepção. 

Buscou-se expor este panorama conceitual, finalístico e principiológico para 

destacar que a prática de atos voltados a frustrar certames e contratações públicas é de 

tremenda gravidade. Os prejuízos causados vão além da adjudicação indevida de um 

contrato ou a superação ilegal de outros concorrentes. Atinge-se, de forma contundente, a 

sociedade como um todo, a partir da violação de diversos princípios caros ao ordenamento, 

bem como da frustração de interesses dos mais relevantes e do desperdício de recursos 

públicos que poderiam ser mais bem aproveitados. Por isso que se deve deu atenção e 

importância à temática sancionatória, que visa a punir, e até banir, aqueles quem insistem 

em investir contra a higidez dos institutos jurídicos.  

2.5. O PRINCÍPIO DA DESCONFIANÇA E O PANORAMA NACIONAL 

A transição democrática e a intensa inspiração neoconstitucional55 

representada por valores de justiça e proteção aos direitos e garantias individuais inseridos 

                                                 
54 DI PIETRO, MARIA SYLVIA ZANELLA. Direito Administrativo, 20ed, São Paulo: Atlas, 2007, p. 75. 
55 Segundo Luís Roberto Barroso, o fenômeno neoconstitucional tem por contexto histórico, globalmente, o 
período posterior à segunda grande guerra e, no Brasil, a promulgação da Constituição de 1988. Seu marco 
filosófico seria o pós-positivismo, oriundo da confluência dos opostos, mas complementares, jusnaturalismo 
e positivismo, por meio da consagração firme no ordenamento de princípios de justiça universalmente 
válidos, o que serviu de incremento à força normativa das constituições, que passaram a conter normas 
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no texto de 1988, evidentemente, influenciaram as produções legislativas posteriores, 

preenchendo-as de forte cunho principiológico, com destaque para aqueles 

supramencionados. No entanto, há ainda elementos de cunho social, que podem ter 

contribuído, ainda que implicitamente, para o desenvolvimento daqueles postulados. 

No II Congresso Internacional de Direito Administrativo, realizado em Foz 

do Iguaçu/PR, no ano de 1988, FEDER56 já sustentava que “o problema nuclear da 

administração brasileira neste final de milênio [era a] corrupção”, cuja essência residiria 

“precisamente nos contratos administrativos, desde o processo licitatório.” Segundo o 

jurista, seria esta uma mazela social de difícil controle e que, por movimentar enormes 

quantias em dinheiro público com fins não condizentes com o próprio interesse público, 

daria causa ao “aumento da já insuportável miséria nacional”.  

Em 1991, também anteriormente à entrada em vigor da atual Lei de 

Licitações, SANTOS57 já estava convencido de que “todo o processo de reorganização 

política do Estado brasileiro, e quiçá do tão decantado entendimento nacional, passa, sem 

sombra de dúvida, pela transparência e pela seriedade nos negócios jurídicos realizados 

pelo Poder Público”. Assevera, com precisão, que “o emprego e a utilização do grande 

volume de recursos públicos (...) mostra que o Poder Público tem o dever de licitar, porque 

está adstrito (...) ao cumprimento dos princípios da isonomia, da legalidade, da moralidade 

e da indisponibilidade do interesse público relevante”.  

Na prática, sob o discurso idealista, aqui sem qualquer juízo depreciativo, 

representado pela consagração de princípios, gerais e abstratos, o que se buscava, em 

verdade, era a instituição da licitação como instrumento de transparência e controle eficaz 

                                                                                                                                                    
dotadas de aplicabilidade imediata, bem como alterou o panorama da interpretação constitucional, ante a 
crescente relevância dada aos princípios jurídicos. Para o autor, no âmbito do Direito Administrativo 
brasileiro, a constitucionalização teria origem em três fatores, quais sejam: a existência de normas 
constitucionais que disciplinam a organização e o funcionamento da Administração Pública; a sequência de 
transformações sofridas pelo Estado; e, com maior importância, a influência dos princípios constitucionais 
sobre as categorias do Direito Administrativo. A partir desta última, teria decorrido a redefinição da ideia de 
supremacia do interesse público sobre o interesse privado, a vinculação do administrador ao Direito, e não 
somente à lei formal, além da possibilidade de controle judicial do mérito do ato administrativo. BARROSO, 
LUÍS ROBERTO. Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do Direito. O triunfo tardio do Direito 

Constitucional no Brasil).Em Revista eletrônica sobre a reforma do Estado. número 9, março/maio de 2007, 
Salvador. Disponível em www.direitodoestado.com.br. Acesso em 19/09/2013.  
56 FEDER, JOÃO. Pronunciamento de abertura do primeiro painel do II Congresso Internacional de Direito 

Administrativo. Em Revista Forense, vol. 319, 1988, pp. 302/303. 
57 HOMERO, SANTOS. Licitação – Instrumento de moralidade administrativa. Em Revista de Direito 
Administrativo, n. 186, Out.-Dez./1991, pp. 372/373. 
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de gastos públicos e da corrupção generalizada. MENDES BORGES58 bem apontou que 

“pululavam [à época] escândalos em licitações, com reclamos da imprensa e da sociedade 

por transparência na Administração Pública, por ética na política e por combate ao 

desperdício de dinheiro público e à impunidade”, os quais a já não tão “nova” ordem 

constitucional e a Lei 8.666/1993 tentaram enfrentar. 

E aqui não se trata, exclusivamente, de má-fé, corrupção, ou cometimento 

de crimes contra a Administração Pública no âmbito licitatório, que são de conhecimento 

geral. O certame e a respectiva licitação, na seleção da melhor proposta, também visariam 

à prevenção de amadorismo e de incompetência, representadas pela apresentação de 

propostas inexequíveis, ou por empresas sem solidez ou capacidade, técnica ou financeira, 

para arcar com a execução do objeto contratual, frustrando e atrasando a satisfação de 

interesses públicos relevantes, com notórios prejuízos aos cofres públicos. 

Basta lembrar, apenas no âmbito do Estado de São Paulo, de casos recentes 

e de maior relevância, envolvendo o descredenciamento de empresa contratada para a 

realização de recarga eletrônica de bilhetes para utilização no transporte público, que 

prejudicou o cotidiano de um sem número de usuários59 ou a falência de empresa 

contratada pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos60 para a reformulação de 

sistema de fornecimento de energia em determinada linha, o que atrasou a implementação 

de melhorias tão necessárias à população. 

Em crítica deveras firme ao dever de licitar, RESENDE DE BARROS 

sustenta que esta imposição normativa nada mais representa senão a satisfação de 

interesses e pretensões liberais. Ao mesmo tempo em que se pregava a plena autonomia 

individual privada, buscava-se limitar, de forma indevida, a liberdade contratual e de 

contratar da Administração Pública. Na pretensa luta contra o patrimonialismo dos 

monarcas, preferia-se passar a ser “escravo da lei”, com “a lei retirando liberdade para dar 

liberdade”61.  

                                                 
58 MENDES BORGES, Maria Cecilia. Licitação e rigor formal: a questão das comissões de licitação e o 

reflexo nas finanças públicas. Revista dos Tribunais – Edições Especiais 100 anos. Volume VI. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2010, 684. 
59 Veja-se notícia de 28/11/2012: “Metrô lança dois editais para substituir empresa de recarga do Bilhete 
Único”, disponível em http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2012/11/28/metro-lanca-dois-
editais-para-substituir-empresa-por-problema-com-bilhete-unico.htm. Acesso em 24/09/2013. 
60 Veja-se a notícia de 10/09/2013: “Tempo de espera na Linha 7 da CPTM vai cair”, disponível em 
http://www.diariosp.com.br/n/57070. Acesso em 24/09/2013. 
61 “Negando o princípio da associação livre, que começa pela livre eleição das partes pelas partes, o 
liberalismo inverteu o princípio da contratação, ao volver os seus olhos do direito privado (que herdava) para 
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Muito embora não se concorde integralmente com tais posicionamentos, a 

obra do mencionado autor é rica na análise dos fundamentos da licitação. Trazendo 

posicionamentos doutrinários nacionais e estrangeiros, aí incluindo GRECA62 e 

MAIRAL63 da Argentina, e DELGADO64, do Chile, evidencia-se a quase unânime 

tendência a se fundamentar o dever de licitar naqueles dois pilares de isonomia e melhor 

proposta, cuja solidez teórica, quando comparada à prática, é diretamente confrontada, 

apontando-se que aqueles fins permanecem distantes de serem atingidos, 

independentemente dos regramentos rígidos estabelecidos. 

Aponta-se, com amparo em doutrina espanhola, que a busca pela melhor 

proposta e pela isonomia seriam, em verdade, consequências secundárias do dever de 

licitar, que decorreria, em primeiro lugar, da desconfiança generalizada existente 

reciprocamente entre o poder público contratante e seus serventuários, particulares 

                                                                                                                                                    
o direito administrativo (que nascia). No lugar da liberdade, colocou a licitação. Esta era dita concorrência 
pública ou livre concorrência ou só concorrência, por afeição à linguagem liberal. A legislação da época – 
por exemplo, França, Itália, Espanha, como o Brasil – prova essa curiosa inversão de princípios, traduzida em 
elevar, em vez da livre escolha, a licitação como regra geral, só inaplicável a exceções expressas. (...) Com o 
automatismo total, a liberdade cedeu à restrição: a livre eleição, à licitação. Em vez da liberdade de indicação 
do Estado ante os súditos, a liberdade de concorrência dos súditos ante o Estado. Essa inversão, porque a 
atribui aos encontrões com que o direito positivo afastou do Estado a liberdade de eleger os seus contratados. 
(...) Os liberais almejavam proteger o indivíduo contra o arbítrio, resguardando não a liberdade do Estado de 
contratar segundo critérios subjetivos e deletérios, mas a liberdade dos indivíduos de concorrer ao contrato 
segundo normas objetivas edificadas de forma que, obedecidas por agentes e concorrentes inflexivelmente, 
libertassem do absolutismo a contratação. Contra o absolutismo do Estado, o automatismo da licitação. Eis a 
regra geral imposta pelo liberalismo. Sem contraditar o seu antiestatismo.” RESENDE DE BARROS, 
SERGIO. Liberdade e contrato: a crise da licitação. 2ed. Piracicaba: Editora Unimep, 1995, p. 77/78 e 83. 
62 “Pode-se dizer que a Administração pública, com o procedimento da licitação, tende a obter os seguintes 
fins: a) Assegurar o mais estrito controle na disposição dos fundos públicos. b) Obter o menos custo e a 
melhor qualidade nos bens que o Estado adquire. c) Quando se trata de um serviço público, obter para os 
usuários as tarifas mais reduzidas e a melhor realização técnica. d) Colocar em um mesmo pé de igualdade as 
pessoas que contrataram com o Estado. e) Impor normas de elevada moral aos funcionários públicos. 
GRECA, ALCIDES. La licitación y el Privilegio em los Contratos Administrativos. Santa Fé: Imprenta de La 
Universidad Nacional Del Litoral, 1941, p. 9 apud RESENDE DE BARROS, SERGIO. Liberdade e contrato: 

a crise da licitação. 2ed. Piracicaba: Editora Unimep, 1995, p. 135. 
63 “O requisito da licitação pública persegue fins que se relacionam tanto com a eficiência como com a 
moralidade administrativa. (...) Em primeiro lugar, o regime de concorrência de preços em um nível de 
igualdade de condições para os oferentes permite chegar ao melhor preço que a praça pode oferecer, com o 
correlativo benefício para as finanças públicas. (...) Por outra parte, impossibilitam-se assim conivências 
entre funcionários e contratistas do Estado, que conduziriam a adjudicações motivadas por razões alheias à 
conveniência administrativa e às quais seria muito difícil controlar ante a inexistência de ofertas competitivas 
que servissem de padrão de medida. MAIRAL, HECTOR. A licitación Pública – proteción jurídica de los 

oferentes. Buenos Aires: Depalma, 1975, p. 13 apud RESENDE DE BARROS, SERGIO. Liberdade e 

contrato: a crise da licitação. 2ed. Piracicaba: Editora Unimep, 1995, p. 136. 
64 “[A licitação] trata de conciliar o interesse fiscal – orçamentário – com a maior segurança e eficiência nos 
resultados perseguidos – a obra resultante – com a probidade administrativa representada pela objetividade na 
adjudicação do co-contratante, objetividade que garante de melhor maneira a obtenção do interesse público. 
DELGADO, HUGO CALDERA. Manual de derecho administrativo. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 
1979, p. 137 apud RESENDE DE BARROS, SERGIO. Liberdade e contrato: a crise da licitação. 2ed. 
Piracicaba: Editora Unimep, 1995, p. 137. 
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contratados e a sociedade. Neste sentido, NIETO65 sustentou que a “desconfiança é o 

princípio inspirador da contratação do Estado”, cabendo à lei dar “objetividade e 

transparência ao sistema de seleção do contratado”, afastando, ou diminuindo, as chances 

de conluio. O mesmo era defendido por RIGOLIN66, ao apontar que a lei claramente 

desconfia dos agentes envolvidos, razão pela qual impõe a observância obrigatória de 

certame tão minuciosamente regrado. Sustentar-se-ia, assim, que a licitação teria por fins 

maiores a seleção da melhor proposta e a garantia de isonomia não em respeito ao interesse 

público, ou à moralidade, mas apenas e tão somente como pretexto para se justificar a 

existência de regras e ritos que enrijecessem a conduta da outra parte, da qual se 

desconfiaria permanentemente. 

E tais pormenorizações procedimentais, todavia, em vez de proteger o 

interesse público, teriam chegado ao ponto de servir de escudo àquelas nefastas práticas 

que, teoricamente, pretendia-se evitar. “Chega-se até a um risco incrível – paradoxal – que 

contradiz e desautoriza a licitação pela própria licitação: melhor que sua própria dispensa 

ou inexigibilidade, a licitação, proliferando a torto e a direito, tem servido ao ímprobo”67 

Vale dizer: para o cometimento de desvios ou frustração dos interesses públicos, muito 

mais segura seria uma licitação formalmente em ordem, bem dirigida, que uma declaração 

de dispensa ou inexigibilidade do certame.  

Como alternativas, o autor propõe três propostas de mudança de tal 

panorama. Uma “solução radical”, relegando a licitação à condição de exceção à regra de 

dispensa; uma “solução criativa”, com a manutenção do dever de licitar como regra, mas 

com aperfeiçoamento legislativo, por meio da criação de novas modalidades, mais 

dinâmicas e informais, pautadas por aspectos de administração gerencial (intitulada de 

“dialicitação”); e, por fim, a “solução aperfeiçoadora”68, com ampliação do rol de 

hipóteses de contratações diretas. 

Iniciativas como tais, muito embora de aplicabilidade talvez ainda distante, 

em muito beneficiam o debate relacionado ao tema das licitações. Sem pretender resumir a 

                                                 
65 NIETO, ALEJANDRO. La organización del Gobierno. 4ed, Barcelona: Ariel, 1993, p. 97 apud RESENDE 
DE BARROS, SERGIO. Liberdade e contrato: a crise da licitação. 2ed. Piracicaba: Editora Unimep, 1995, p. 
154. 
66 RIGOLIN, Ivan Barbosa. Manual prático das licitações.3ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 22. 
67 RESENDE DE BARROS, SERGIO. Liberdade e contrato: a crise da licitação. 2ed. Piracicaba: Editora 
Unimep, 1995, p. 157. 
68 RESENDE DE BARROS, SERGIO. Liberdade e contrato: a crise da licitação. 2ed. Piracicaba: Editora 
Unimep, 1995, pp. 189/190, 191/194 e 195/201. 
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complexa conjuntura a uma dicotomia rasa, como uma briga entre bem e mal, vê-se, do 

panorama dogmático e legislativo exposto, que é intensa a tentativa de proteger o 

patrimônio e o interesse público de práticas lesivas, dolosas ou não, sendo que as mazelas 

observadas não se restringem ao Brasil, muito menos ao curto período de vigência da atual 

lei de licitações, de modo que não se pode imputar a frustração dos louváveis fins a que se 

destinam os certames exclusivamente ao conteúdo normativo da legislação pertinente, 

muito menos ao descrédito do instituto no imaginário popular. 

Para concluir este item, é irrefutável o posicionamento de NOHARA69 ao 

expor ser um equívoco acreditar que a melhor solução para o excesso de formalismo 

administrativo é a sua negação. Negar a importância das formas, buscando desconstituí-las, 

é ignorar a sua capacidade instrumental, desde que bem trabalhadas, de figurar como meio 

de proteção a valores protegidos pelo ordenamento, e também de controle do exercício da 

função administrativa. 

O processo licitatório, em sua origem, é, em sua grande parte, forma, de 

modo que possui o condão de atender àquelas mesmas finalidades, principalmente no que 

toca ao controle, figura essencial para que revertido o “estado patológico” em que se 

encontra o instituto e retomado o seu “estado natural”. Esta tarefa, considerando a própria 

qualidade técnica da atual Lei de Licitações, depende da precisa interpretação e aplicação 

de seu conteúdo sancionatório, com a aplicação firme das penas previstas àqueles que 

insistem em desvirtuá-la, o que se pretende aqui desenvolver.  

 

                                                 
69 NOHARA, IRENE PATRÍCIA. Reforma Administrativa e burocracia: impacto da eficiência na configuração 

do direito administrativo brasileiro. São Paulo: Atlas, 2011, p. 233. 
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3. TEORIA GERAL DAS SANÇÕES 

Como etapa preparatória ao estudo das sanções administrativas previstas no bojo 

da Lei 8.666/1993, é imprescindível buscar subsídios na teoria geral do direito e do estado, 

e delas trazer conceitos essenciais. O mesmo pode ser dito no que concerne à teoria geral 

das sanções no âmbito do direito administrativo, partindo da generalidade para a 

especificidade, na formação de uma cadeia teórica e conceitual lógica. 

3.1. AS SANÇÕES NA TEORIA GERAL DO DIREITO 

A controvérsia relativa às sanções na teoria geral do direito é bastante 

significativa e vem sendo travada há longa data, com destaque, mas sem se restringir, ao 

papel que tal instituto representa na própria razão de ser e na eficácia do ordenamento 

jurídico como mantenedor da coesão social. 

Tanto é que BOBBIO, ao apresentar linhas de pensamento que buscam definir o 

que viria a ser o direito, expõe critério relativo ao conteúdo70, “ao qual pertenceriam todas 

as teorias que afirmam como característica da norma jurídica o fato de sempre regular uma 

relação intersubjetiva”, atribuindo à norma o caráter de bilateralidade, diferentemente da 

moral, que seria unilateral; haveria, ainda, o critério finalístico, em que se reconheceria a 

similitude das normas jurídicas e sociais no que concerne à regulação de relações 

intersubjetivas, mas somente as normas jurídicas visariam à essencial conservação da vida 

em sociedade, dando como exemplo a comparação entre a norma jurídica que estabelece o 

dever de reparar dano causado a terceiros e a norma social de cumprimentar um conhecido 

na rua.  

A falha desta corrente finalística residiria no fato de não trazer em si uma regra 

universal, de aplicabilidade verificável indistintamente no tempo e espaço, mediante a 

conclusão de que o que se venha a entender, em determinada sociedade, como “essencial à 

conservação da vida em sociedade” decorreria da vontade do soberano, aí incluindo o 

monarca ou mesmo o parlamento democraticamente constituído. Esta conclusão, para o 

autor, alcançaria o “mais autêntico positivismo jurídico”, que qualifica as normas jurídicas 

como “aquelas impostas por quem detém o poder soberano”, independentemente do 

conteúdo nelas veiculado, o que, por sua vez, viria a reavivar seu tradicional adversário, o 

jusnaturalismo, sendo que o autor também reconhece a relevância desta corrente na 

formação do pensamento jurídico, ao se pautar por valores universais de justiça, mas que 
                                                 
70 BOBBIO, NORBERTO. Teoria da norma jurídica. 1ed. Tradução de Fernando Pavan Batista, Bauru: Edipro, 
2001, p. 147/152. 
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pecaria justamente na ausência de consonância interna na definição do que seria justiça, 

igualdade, liberdade, entre outros, tornando-a carecedora de aplicabilidade.  

Haveria, ainda, outro grupo de teorias, que busca definir a norma jurídica pelo seu 

destinatário. Aqui, haveria duas soluções: a primeira distinguiria a norma jurídica da norma 

moral pelo fato de esta ser obedecida por si mesma, sem que imposto qualquer 

constrangimento ou consequência ao destinatário, ao passo que aquela teria adesão “pelas 

vantagens que dela se possa tirar”; pela segunda solução, o sujeito estaria diante de uma 

norma jurídica quando convencido de sua obrigatoriedade, devendo cumpri-la como se 

estivesse em estado de necessidade, sendo que as normas morais seriam atendidas segundo 

critérios de livre escolha. BOBBIO critica todos estes critérios, destacando, quanto a estes 

últimos, que não sobreviveriam a um juízo crítico efetivo, sendo que seus postulados 

seriam insuficientes para diferenciar o direito da moral, e as normas jurídicas das demais 

convenções sociais. 

Prosseguindo em seu estudo, reconhecendo a insuficiência dos demais, muito 

embora relevantes para fins de integração do discurso, o autor destaca um novo critério, 

relacionado à resposta à violação da norma71. Normas estabeleceriam comandos relativos 

ao que “deve ser”, muito embora o que “deve ser” nem sempre corresponda ao que 

efetivamente “é”: esta seria a violação do conteúdo normativo. Nesta esteira, o autor 

aponta que a lei científica violada não mais subsistiria, deixando de ser verdadeira, mas a 

proposição violada em um sistema normativo apenas passaria a carecer de eficácia naquele 

instante, mas não deixaria de ser válida perante o sistema. A resposta à violação da lei 

científica é a alteração de seu conteúdo, para que volte a ser verdadeira, mas quando da 

violação da norma jurídica, atuar-se-ia no sentido de condicionar a ação, para “salvar a 

norma”, por meio da sanção.  

Para BOBBIO, então, a sanção seria definida como o “expediente através do qual 

se busca, em um sistema normativo, salvaguardar a lei da erosão das ações contrárias (...), 

como resposta à violação”, passando a diferenciar, então, as sanções jurídicas das morais e 

sociais. A deficiência da sanção moral, ou interna, seria sua escassa eficácia, que não 

ultrapassaria o âmago do agente, mal de que não padeceria a sanção social, ou externa, que 

é criticada, em verdade, pela ausência de proporcionalidade entre a violação e a resposta do 

grupo, por não ser institucionalizada, nem guiada por regras precisas. 

                                                 
71 BOBBIO, NORBERTO. Teoria da norma jurídica. 1ed. Tradução de Fernando Pavan Batista, Bauru: Edipro, 
2001, pp. 153/163. 
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A sanção jurídica, assim, resolveria aqueles dois defeitos, sendo externa e, 

portanto, mais eficaz que a sanção moral, mas institucionalizada e, portanto, mais segura e 

proporcional que a social, dotada, para tanto, de três características principais, quais sejam: 

para toda a violação de uma regra primária, é estabelecida a respectiva sanção; é 

estabelecida a medida da sanção e, por fim, são estabelecidas as pessoas competentes para 

aplicá-las.  

A controvérsia filosófica a respeito do tema é tormentosa, tanto que o BOBBIO72 

aponta outra distinção entre autores sancionistas e não sancionistas, que divergem a 

respeito do papel da sanção jurídica como papel central do ordenamento, cujas linhas 

argumentativas fogem ao escopo do presente estudo, em que se discute, em brevíssima 

síntese, a possibilidade de se existirem normas e um ordenamento jurídico sem a figura da 

sanção, bem como a discutível tese de adesão espontânea ao ordenamento, que 

independeria da previsão e execução de consequências à violação a normas de conduta 

para se manter firme.  

De todo modo, a conclusão a que se chega é a de que a sanção jurídica é figura 

essencial, quando não central, dos ordenamentos jurídicos modernos, nos quais ao Estado 

são destinadas porções de liberdade dos indivíduos que optam por viver em sociedade, a 

ele se conferindo o direito de estabelecer regras de conduta e executar as respectivas 

sanções, nos estritos limites necessários à manutenção da ordem social. 

3.2. DAS DISTINÇÕES ENTRE OS ILÍCITOS E SANÇÕES NO DIREITO PENAL E 

ADMINISTRATIVO 

A noção de ilicitude é, a princípio, geral e abrangente, residindo na inobservância 

de comandos legais gerais e abstratos e, por consequência, na violação à vontade do 

Estado, representado pela autoridade competente que aplicaria as respectivas sanções. No 

entanto, com a evolução do papel do Estado e, principalmente, a partir do século XVIII, 

com a consolidação do Direito Administrativo como ramo autônomo do Direito, 

submetendo a Administração Pública ao império da lei, passou-se a enquadrar os ilícitos 

administrativos também em ramo distinto do ordenamento e as suas regras especiais. 

Há critérios de diferenciação apontados pela doutrina como auxiliares na tarefa de 

distinguir os ilícitos penais, ou delitos, dos ilícitos administrativos, ou infrações. 

                                                 
72 BOBBIO, NORBERTO. Teoria da norma jurídica. 1ed. Tradução de Fernando Pavan Batista, Bauru: Edipro, 
2001, p. 163. 
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TAVARES VERZOLA73 menciona o critério do bem jurídico violado, no sentido de que o 

delito atingiria aqueles mais relevantes e com maior reprovabilidade moral, como a 

liberdade e a incolumidade, ao passo que a infração administrativa apenas frustraria 

normas de serviço e interesses internos da administração, potencialmente “amorais”. 

A autora ainda aponta o critério da competência para impor a sanção, sustentando 

que a autoridade judicial, no exercício da atividade jurisdicional, puniria o delito, enquanto 

a infração seria apenada pela autoridade titular da função administrativa, dispensando-se 

comentários sobre a acepção ampla de tal conceito, abrangendo tanto autoridades do poder 

executivo, em suas atribuições típicas, quanto de outros poderes do Estado, exercendo 

função administrativa de modo atípico. 

FERREIRA74, por seu turno, afirma que o conteúdo da sanção como possível 

elemento diferenciador, pelo fato de somente dos delitos poderiam decorrer penas 

restritivas de liberdade, medida jamais aplicável ao ilícito administrativo. As finalidades 

específicas das penas também seriam distintas, mesmo que a intenção inicial fosse sempre 

a tutela da ordem jurídica. Sendo assim, as sanções penais seriam dotadas de finalidades 

ressocializadoras, ou preventivas (gerais ou especiais), e as administrativas, repressoras, 

mesmo que hoje se saiba que tais atributos podem estar presentes em quaisquer dos ramos, 

sem que isso signifique interferência entre instâncias.  

Interessante construção teórica é trazida por MELLO75, ao explicitar a existência 

de duas correntes tradicionais, no âmbito do direito europeu continental, para distinguir os 

ilícitos penais dos administrativos: a corrente qualitativa e a quantitativa.  

Pela corrente qualitativa, o que distinguiria os ilícitos seria a relevância do bem 

jurídico violado à sociedade; os penais seriam aqueles mais caros à coletividade, ao passo 

que os administrativos seriam aqueles de menor interesse, incluindo, mas sem se limitar, 

aos interesses internos da própria Administração Pública. O autor traz posicionamentos de 

doutrinadores alemães, adeptos desta corrente, que tratariam os ilícitos penais como 

aqueles em que atingidos direitos subjetivos concedidos pelo Estado aos particulares, ou 

decorrentes de norma de conduta permeadas por valores culturais relevantes à sociedade e 

que, por isso, seriam dignos de proteção plena e integral; os ilícitos administrativos, por 

                                                 
73 TAVARES VERZOLA, MAYSA ABRAHÃO. Sanção no Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2011, 
pp. 50/56. 
74 FERREIRA, DANIEL. Sanções Administrativas. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 25. 
75 MELLO, RAFAEL MUNHOZ DE. Princípios constitucionais de direito administrativo sancionador: as 

sanções administrativas à luz da constituição federal de 1988. São Paulo: Malheiros, 2007, pp. 47/57. 
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sua vez, seriam ações morais e juridicamente indiferentes, decorrentes de normas não 

providas daquele valor cultural e social. 

Paralelamente, desta vez com suporte na doutrina espanhola, desenvolveu-se o 

que se denominou corrente quantitativa, que distinguia os ilícitos penais e administrativos, 

muito embora resultantes de um mesmo fenômeno, não por um critério material, 

pretensamente interno à própria conduta, mas sim de acordo com a gravidade, ou medida, 

da consequência do ato praticado, objetivamente.  

A razão dos entendimentos contrapostos residiria no fato de na Alemanha e na 

Itália, onde predominou a corrente qualitativa, ter-se observado um crescimento desmedido 

da esfera penal, panorama que se buscou reverter por meio da descriminalização de 

diversas condutas, transferindo à administração pública aquelas tidas por intrinsecamente 

menos gravosas. Na Espanha, por outro lado, ter-se-ia observado fenômeno inverso: a 

intensificação da atividade sancionadora administrativa, em que, ao que consta, não seriam 

conferidas garantias mínimas aos administrados, dando espaço à maior criminalização, já 

que se os ilícitos, isoladamente, eram de mesma origem, variando apenas a gravidade, nada 

impediria a tutela de boa parte deles pela via penal. 

Crítico destes critérios, LUZ76 levanta que tais distinções são falhas por se 

socorrerem de elementos que são próprios dos comportamentos regulados, como ocorre ao 

se tomar por paradigma o grau de reprovabilidade das condutas, que só seriam adequadas 

ao exame em comparações de menor complexidade, mas insuficientes para situações em 

que mais tênue a linha divisória entre o regime jurídico a reger determinada atividade 

sancionatória. O autor propõe, então, a adoção de critérios de “imputação e garantias”, 

abrangendo “os procedimentos de cada ramo, as garantias previstas em seu funcionamento, 

a autoridade competente para processar e julgar os casos, os instrumentos de produção de 

prova e medidas cautelares, os critérios de imputação de responsabilidade em cada um dos 

ramos, etc.”, o que, não se olvida, também decorre do ordenamento posto. 

Sem embargos, GARCIA VITTA77, também fazendo breves comentários a este 

respeito, acaba por concluir, em conjunto com os demais autores citados que, em último 

grau, muito embora relevante o exercício doutrinário desempenhado, a diferenciação dos 

ilícitos acaba por se encerrar na atividade legislativa e a na inclusão de determinadas 

                                                 
76 LUZ, YURI CORRÊA. O combate à corrupção entre o direito penal e o direito administrativo sancionador. 
Em Revista Brasileira de Ciência Criminais, São Paulo, ano 19, vol. 89, mar.-abr./2011, pp. 435/436 e 445. 
77 GARCIA VITTA, HERALDO. A Sanção no Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2003, pp. 30/34. 
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condutas no rol de abrangência de um ou outro ramo jurídico. O mesmo posicionamento é 

compartilhado por OLIVEIRA78, ao asseverar que há faltas administrativas tipificadas 

penalmente, e ilícitos de relevo compatível com o direito penal sancionáveis 

administrativamente, de modo que a “previsão do comportamento, num ou noutro texto 

[normativo] é matéria de escolha exclusiva do legislador. (...) É questão de preordenação 

dos interesses subjacentes à prévia decisão legislativa”.  

Não há como se afastar, assim, da conclusão de que, se o que qualifica a conduta 

como juridicamente reprovável e, portanto, ilícita, é o direito posto, será também este que 

efetuará a graduação de sua reprovabilidade e consequente inserção no regime jurídico 

penal, como ultima ratio, ou em outro que entender mais compatível, bem como o 

procedimento a ser adotado e garantias, tudo de acordo com valores éticos e morais 

predominantes em determinada sociedade e momento histórico. A mesma ideia se 

depreende de clássica passagem de BANDEIRA DE MELLO, ao concluir que “uma coisa 

é o que é por força da qualificação que o próprio Direito lhe atribuiu, pelo regime que lhe 

outorga, e não por alguma causa intrínseca, substancialmente residente na essência do 

objeto”79. 

Esta discricionariedade atribuída ao legislador não deveria ser causa de 

perplexidade nem de espanto aos operadores, já que decorre da própria ideia clássica da 

separação de poderes. Salvo em casos de exercício do poder constituinte originário, a 

atividade legislativa guarda limitação material no direito posto antecedente, de acordo com 

o qual poderá “escolher as vias mais adequadas, oportunas e idôneas para tutelar 

determinados tipos de patologias sociais. Se essa tutela é efetivada pela perspectiva penal 

ou administrativa (...) trata-se de espaços discricionários legítimos do Poder Legislativo, 

desde que respeite os limites das normas constitucionais”80. 

Feita a escolha legislativa e inserida determinada norma como dever de conduta 

de cuja inobservância exsurge o sancionamento, cumpre examinar a formação da norma 

jurídica sancionadora e seus elementos. 

                                                 
78 OLIVEIRA, RÉGIS FERNANDES. Infrações e sanções administrativas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1985, p. 28. 
79 BANDEIRA DE MELLO, CELSO ANTÔNIO. Curso de Direito Administrativo. 26ed. São Paulo: Malheiros, 
2009, p. 34. 
80 OSÓRIO, FABIO MEDINA. Direito Administrativo Sancionador. 4ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2011, p. 133. 
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Não parece haver controvérsia doutrinária relevante a respeito da conceituação 

das sanções administrativas. Os postulados partem da ideia da imposição de uma medida 

aflitiva, uma situação desfavorável ao agente infrator, ressalvadas restrições ao direito de 

liberdade, a cargo exclusivo da esfera penal (elemento objetivo), pela autoridade 

competente no exercício da função administrativa (elemento subjetivo), como medida 

repressora, ressarcitória e/ou desestimuladora (elemento teleológico) pela prática de um 

ilícito, a ser imposta em sede de procedimento administrativo (elemento formal). 

Estes elementos são definidos por OSÓRIO81, ao trazer resultados de vastos 

estudos realizados sobre a doutrina espanhola relativa ao tema das sanções em direito 

administrativo, com destaque, neste aspecto, à obra de Suay Rincon82. Destacam-se ainda, 

no âmbito nacional, as definições trazidas por FERREIRA83, MELLO84 e GARCIA 

VITTA85, com conteúdos bastante semelhantes entre si, contendo tais elementos. Merece 

destaque, também, o conceito de BOCKMANN MOREIRA86, ao tratar da sanção 

administrativa como a “punição aplicada por autoridades administrativas, vinculada ao 

desrespeito a preceitos normativos de ordem administrativa (isto é, não civis em sentido 

estrito e criminais), infligindo mal àquele que praticou a conduta ilícita”. 

A exceção, em verdade, cabe ao próprio OSÓRIO, ao distanciar-se dos demais 

especificamente quanto à defendida imprecisão de se restringir o elemento subjetivo à 

autoridade no exercício da função administrativa. O autor sustenta que reduzir a atividade 

sancionadora ao exercício da função administrativa seria inadequado, por limitá-la a um 

                                                 
81 OSÓRIO, FABIO MEDINA. Direito Administrativo Sancionador. 4ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2011, p. 83. 
82 “Cualquier mal infligido por la Administración a un administrado como consecuencia de una conducta 
ilegal a resultar de un procedimiento administrativo y con una finalidad puramente represora”. RINCON, 
Jose Suay. Sanciones Administrativas. Bolonia: Studio Albornotiana, Publicaciones del Real Colegio de 
España, 1989, p. 55. 
83 “Conceituamos sanção administrativa como a direta e imediata consequência jurídica, restritiva de direitos, 
de caráter repressivo, a ser imposta no exercício da função administrativa, em virtude de um comportamento 
juridicamente proibido, comissivo ou omissivo”. FERREIRA, DANIEL. Sanções Administrativas. São Paulo: 
Malheiros, 2001, p. 34 
84 “Consequencia negativa atribuída à inobservância de um comportamento prescrito pela norma jurídica, que 
deve ser imposta pelos órgãos competentes e, se necessário, com a utilização de meios coercitivos, tal qual 
previsto no ordenamento jurídico”. MELLO, RAFAEL MUNHOZ DE. Princípios constitucionais de direito 

administrativo sancionador: as sanções administrativas à luz da constituição federal de 1988. São Paulo: 
Malheiros, 2007, p. 62.  
85 “Consequência repressiva, estipulada pela ordem jurídica e imposta por autoridade administrativa, no 
exercício da função administrativa desfavorável ao sujeito (infrator ou responsável), com a finalidade de 
desestimular as pessoas a descumprirem normas do ordenamento normativo, em virtude de conduta 
(comissiva ou omissiva) praticada em ofensa ao mandamento da norma jurídica”. GARCIA VITTA, 
HERALDO. A Sanção no Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 64. 
86 BOCKMANN MOREIRA, EGON. O princípio da legalidade, a lei e o direito. Em MARRARA, THIAGO 
(coord.). Princípios de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2012, p. 58. 
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elemento puramente formal, sem quaisquer repercussões de fundo material, que seriam, pra 

ele, mais relevantes e reais delimitadores do regime jurídico administrativo. Assevera, 

neste sentido, que também incumbiria ao poder judiciário, no exercício de sua função 

típica, a aplicação de sanções administrativas, relegando à autoridade administrativa a 

posição de mera parte do processo judicial, o que seria, em seu entendimento, de “uma 

atualidade inegável”.  

O fundamento de seu raciocínio reside na compreensão do direito administrativo 

em sua concepção material, como ramo do direito destinado à tutela dos mais variados 

bens jurídicos ligados ao interesse público, e não como mero conjunto de normas 

procedimentais a serem aplicadas pela autoridade competente no exercício de função 

administrativa. 

Em seu entendimento, a violação dos bens jurídicos tutelados pelo direito 

administrativo acarretaria sanção administrativa, independentemente da autoridade 

competente para sua aplicação. Também como consequência da vontade do legislador, 

outrossim, nada impediria a atribuição de competência sancionatória em matéria de direito 

administrativo ao poder judiciário. Tal determinação, segundo consta, não violaria a 

separação de poderes, pois não se trataria de transferência de competência exclusiva da 

Administração Pública (função administrativa) a outro poder, pelo fato de o exercício do 

ius puniendi não se inserir neste rol87.  

Como exemplos, o autor cita as sanções da Lei de Improbidade Administrativa 

(artigo 12 da Lei nº 8.429/1992) e do Estatuto da Criança e do Adolescente (artigos 245 a 

258-B, da Lei nº 8.069/1990). Tal definição não aparenta ser causa de quebra do conceito 

anterior, ainda mais para os fins do presente estudo, que abrangem as sanções 

administrativas impostas exclusivamente pela Administração Pública. 

O conceito de OSÓRIO, deveras amplo, é no sentido de que a sanção 

administrativa consiste em “um mal ou castigo, porque tem efeitos aflitivos, com alcance 

geral e potencialmente pro futuro, imposto pela Administração Pública, materialmente 

considerada, pelo Judiciário ou por corporações de direito público, a um administrado, 

jurisdicionado, agente público, pessoa física ou jurídica, sujeitos ou não a especiais 

                                                 
87 O contrário ocorreria na hipótese de transferência do exercício do poder de polícia a outra esfera federativa 
que não o poder executivo. O poder de polícia representa uma das funções administrativas e não se confunde 
com o poder de sancionar. A limitação e restrição de direitos individuais em nome do benefício coletivo 
representa norma de conduta como todas as outras, cuja inobservância, pelo seu destinatário, é que dará azo à 
atividade sancionatória.  
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relações de sujeição com o Estado, como consequência de uma conduta ilegal, tipificada 

em norma proibitiva, com uma finalidade repressora ou disciplinar, no âmbito de aplicação 

formal e material do Direito Administrativo”88.  

Tal posicionamento é frontalmente combatido por MELLO89, ao considerar o 

elemento subjetivo, como teorizado pela maioria, como adequado para distinguir a sanção 

administrativa da penal, bem como os respectivos regimes jurídicos. O autor sustenta que o 

magistrado, no exercício da função jurisdicional, ao examinar questão de direito 

administrativo e impor eventuais penalidades, não está exercendo função administrativa. 

Logo, seus atos seriam disciplinados pelo direito administrativo apenas enquanto 

substância, e não como fonte de competência. Prosseguindo em sua exposição, o jurista 

assevera que delimitar o âmbito de incidência do direito administrativo sancionador a toda 

manifestação estatal que atinja “valores protegidos pelo direito administrativo” equivaleria 

a voltar a defender concepções ultrapassadas (“qualitativas”), que diferenciavam o ilícito 

penal do administrativo pela natureza da conduta, atributo não jurídico e, portanto, 

insuficiente para a definição do regime jurídico a incidir sobre o caso concreto.  

Como exemplo a fortalecer seu entendimento, aponta que na França, em que há 

jurisdição administrativa, mesmo as decisões dos órgãos “administrativos jurisdicionais”, 

que, não obstante tratem, eminentemente, de direito administrativo, são consideradas 

produzidas no exercício da função jurisdicional, pela natureza do órgão prolator.  

Quanto aos demais elementos, não há maiores complicações. O elemento 

objetivo, ou aflitivo, da medida sancionatória, como não poderia deixar de ser, representa a 

consequência imposta pelo ordenamento como resposta pela prática do ilícito, de 

amplitude bastante flexível, diante das peculiaridades do caso concreto, indo de meras 

advertências a penalidades mais contundentes, como o impedimento de contratar com a 

administração pública, excetuando-se deste rol, como dito, medidas restritivas da 

liberdade, de competência exclusiva da esfera jurisdicional. 

O aspecto finalístico, por seu turno, guarda alguma relação com o quanto 

anteriormente mencionado e relativo às distinções idealizadas pela doutrina acerca das 

diferenciações potencialmente verificáveis entre a sanção administrativa da sanção penal, 

                                                 
88 OSÓRIO, FABIO MEDINA. Direito Administrativo Sancionador. 4ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2011, p. 100. 
89 MELLO, RAFAEL MUNHOZ DE. Princípios constitucionais de direito administrativo sancionador: as 

sanções administrativas à luz da constituição federal de 1988. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 67. 
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em que se constatou ser possível observar caráter punitivo, preventivo, retributivo ou 

ressarcitório em quaisquer delas, sem que isso fosse causa de alteração do regime jurídico 

a que a norma se submeteria.  

3.3. REGIME JURÍDICO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA SANCIONATÓRIA 

A discussão relativa ao regime jurídico aplicável ao exercício da atividade 

sancionatória esbarra, em certo ponto, na consolidação do elemento formal da respectiva 

norma, pelo fato de abranger questões procedimentais a serem observadas pela autoridade 

competente. Boa parte da definição do regime jurídico decorre, com efeito, de premissa 

adotada, concernente à unicidade ou dualidade do ius puniendi estatal. 

Explica-se: se a diferenciação entre a sanção penal e a sanção administrativa 

decorre unicamente da discricionariedade legislativa, já que ambas partem da mesma 

origem, o regime jurídico persecutório ligado ao exercício desta potestade punitiva única 

por parte do Estado não poderia apresentar distinções materiais. Vale dizer, se tudo decorre 

da mesma potestade conferida ao poder central, no âmbito do contrato social, a restrição 

legalizada de direitos individuais em benefício da coletividade, deveria se dar de forma 

equânime, independentemente da natureza do ilícito. Não que as penas devessem ser as 

mesmas, mas sim as garantias conferidas ao particular infrator antes da imposição da 

sanção.  

Estaria consagrada, aliás, ao menos no âmbito do direito europeu, com destaque 

para a produção espanhola a respeito, a tese relativa à unicidade do ius puniendi estatal, ao 

menos no campo teórico. Entretanto, a construção desenvolvida não ultrapassaria óbices 

práticos, especificamente diante de casos concretos submetidos ao crivo das autoridades90, 

em que, muito embora discursada a unicidade, os regimes jurídicos aplicados seriam 

completamente distintos. 

Apontam-se, neste sentido, características peculiares de cada ramo, como a 

normatividade processual; possibilidade de apenamento da pessoa jurídica, comum em 

âmbito administrativo e excepcional na esfera penal; técnicas e finalidades hermenêuticas, 

com inclinações garantistas para a jurisdição penal e funcionalistas, administrativamente, 

muito embora vislumbrada tendência de aproximação entre ambas; além da questão 

principiológica, com contornos bastante distintos nos conceitos de intervenção mínima, 
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presunção de inocência, interesse público, legalidade, tipicidade, culpabilidade, entre 

outros, sobre os quais se tratará adiante.  

Contudo, independentemente da unicidade do ius puniendi estatal, a premissa de 

que deve partir a aplicação do direito material é a de que “há cláusulas constitucionais que 

dominam tanto o Direito Penal, quanto o Direito Administrativo Punitivo (...), que 

veiculam conteúdos mínimos obrigatórios, onde repousa a ideia de unidade mínima a 

vincular garantias constitucionais básicas aos acusados em geral”.91  

3.4. NÚCLEO ESSENCIAL – O PAPEL DOS PRINCÍPIOS 

Ao se pensar na evolução do Estado, no surgimento do Direito Administrativo, no 

exercício da função administrativa e, ainda, quando estudada a atividade punitiva estatal, o 

princípio da legalidade surge como noção principal e principiante, em sua acepção 

originária.  

No exercício da atividade administrativa sancionatória, em brevíssimas e 

introdutórias noções, a legalidade estabelece a garantia aos particulares de que somente 

haverá apenamento se houver prévia e precisa descrição de conduta e da respectiva sanção. 

A segurança jurídica se liga tanto à tipicidade do texto normativo, a partir do que se dará 

ao particular ciência precisa da conduta proibida, quanto à irretroatividade da norma 

sancionadora para punir condutas praticadas em momento em que não era vedada. A 

proporcionalidade, por seu turno, afeta a eleição das condutas tidas como ilegais pelo 

legislador e das respectivas sanções, as quais devem guardar relação com o ilícito 

perpetrado e, ainda, afasta a possibilidade de bis in idem, já que vedada, em regra, a 

cumulação de sanções, por ser medida desproporcional. Por fim, as garantias processuais, 

que se consubstanciam no exercício incondicionado ao direito de ação e a observância das 

garantias, com o perdão da repetição, relativas ao devido processo legal92. 

Da evolução da ideia de legalidade estrita, em verdade, vê-se que expandida 

a sua concepção. Em lição essencial a respeito do tema, MEDAUAR93 ensina que o 

princípio da legalidade passou a assentar o ordenamento em bases valorativas, “amarrando 

a Administração não somente à lei votada pelo Legislativo, mas também aos preceitos 
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fundamentais” que o norteiam – os princípios. Igualmente, segundo DI PIETRO94, a 

legalidade agora abrange “não só a lei, mas também os princípios e valores (...) 

consagrados, implícita ou explicitamente, no ordenamento jurídico”.  

O binômio “lei-ato” perde força para a processualidade, como etapa essencial a 

garantir a consecução dos preceitos do Estado Democrático de Direito, cuja marca 

essencial é a submissão do Estado ao ordenamento e à jurisdição, ainda mais com a 

consagração constitucional do devido processo legal como garantia primordial no âmbito 

processual penal ou administrativo.  

E assim não poderia deixar de ser, tendo em vista o atributo da generalidade dos 

princípios, que não se confunde, por sua vez, com a generalidade das normas. As normas 

são gerais por atingirem pessoas e situações indeterminadas, ao passo que os princípios, 

por serem gerais, afetam e influenciam até mesmo a criação e aplicação de normas 

indeterminadas, independentemente do ramo jurídico em que, acadêmica ou 

legislativamente, venham a se encontrar inseridas. Como visto alhures, é o mesmo Estado 

que aplica a sanção penal ou a sanção administrativa, de modo que as garantias 

fundamentais representativas da aplicação destes princípios não poderiam ser afastadas em 

nenhuma hipótese. 

A consagração do Estado de Direito parte do princípio da legalidade, como 

brevemente já mencionado. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, II, representa essa 

noção no ordenamento pátrio. Se o particular não pode ser obrigado a fazer ou deixar de 

fazer algo senão em virtude de lei (vinculação negativa) e, levando em consideração ser 

competência da Administração Pública garantir a observância de tais regras de conduta, é 

evidente que somente poderá atuar neste sentido de exigir determinada postura se houver 

previsão legal específica autorizando tal agir (vinculação positiva).  

A legalidade estaria presente, ainda, segundo SUNDFELD95 na reserva legal para 

criação de sanções penais, no artigo 5º, XXXIX e de tributos, no artigo 150, I, ambos da 

Constituição Federal. Do mesmo modo, ao limitar os conteúdos dos decretos 

regulamentares “à fiel execução da lei”, afastar-se-ia toda e qualquer possibilidade de 

edição de regulamentos autônomos, que poderiam inovar na ordem jurídica, concluindo-se, 

                                                 
94 DI PIETRO, MARIA SYLVIA ZANELLA. O princípio da segurança jurídica diante do princípio da 

legalidade. Em MARRARA, THIAGO (coord.). Princípios de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2012, 
pp. 9/10. 
95 SUNDFELD, CARLOS ARI. Direito administrativo ordenador. 1ed. São Paulo: Malheiros, 2003, pp. 28/30. 
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a partir da redação do artigo 48, caput, que cabe exclusivamente à lei, em sentido estrito, 

decorrente do exercício da atividade legislativa pelo parlamento, “dispor sobre todas as 

matérias de competência da União”. 

É o que diferencia o Estado de Direito do Estado de Polícia, quando a 

vontade do soberano foi substituída pela vontade da lei editada pelo parlamento, na 

condição de representante da vontade social, ainda que marcada, em determinados 

períodos históricos, pela predominância dos interesses de setores organizados, e não da 

sociedade indistintamente.  

A interpretação do princípio, neste caso, é bastante estrita, como já 

adiantado. Somente a lei formal, e nada mais, pode impor obrigações, restringir direitos 

dos administrados e estabelecer sanções. Vale dizer que outras espécies normativas 

hierarquicamente inferiores à lei (portarias, resoluções, regulamentos, entre outros) não 

ostentam força para inovar na ordem jurídica, atendo-se a fins de complementação.  

Em outros ordenamentos, como exposto por MELLO96, a mesma garantia é 

igualmente conferida aos administrados. Na Itália, o artigo 1º da Lei 689/1981, em 

tradução livre, já dispunha que “ninguém pode ser submetido à sanção administrativa se 

não por força de uma lei cuja entrada em vigor anteceda o cometimento da infração”. Na 

Espanha, a Lei 30/1992 dispõe que “a potestade sancionadora será exercida quando houver 

sido expressamente definida por lei”, e “somente constituem infrações administrativas as 

violações do ordenamento jurídico previstas como tal em uma lei”. Na França, na ausência 

de normatividade a respeito do tema, coube ao Conselho de Estado definir que às sanções 

administrativas se aplica “uma série de princípios constitucionais que rege a repressão 

penal, com expressa alusão ao princípio da legalidade dos delitos e das penas”. 

A clareza e a importância do postulado podem transmitir a ideia de se tratar 

de noção amplamente reconhecida e observada por todos os setores da Administração 

Pública. Todavia, a prática reflete situação bastante diversa. Não são raras as situações em 

que chega a ser necessário o ajuizamento de demandas judiciais que visam ao 

reconhecimento de vícios em sanções aplicadas sem que observados tais parâmetros. 

Parte do próprio estudo ora em desenvolvimento, aliás, reflete tal conclusão, 

ao se discutir o conteúdo sancionatório da Lei de Licitações, bastante controvertido 

                                                 
MELLO, RAFAEL MUNHOZ DE. Princípios constitucionais de direito administrativo sancionador: as sanções 

administrativas à luz da constituição federal de 1988. São Paulo: Malheiros, 2007, pp. 123/124. 
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justamente por conta de alegadas imprecisões relativas à inobservância dos princípios da 

legalidade e da tipicidade. Cita-se, por exemplo, o que ocorreu no âmbito do Direito 

Ambiental, especificamente na criação e aplicação de sanções por parte do IBAMA97, 

atividade esta que foi alvo de impugnação judicial pelo fato de a lei de regência conter 

tipos abertos que foram pormenorizados por meio de decreto. No precedente citado, a 

medida cautelar pleiteada para o fim de suspender a eficácia dos dispositivos impugnados 

foi deferida em meados de 1998, mas a Ação Direta de Inconstitucionalidade foi julgada 

extinta, sem resolução de mérito, aos 12 de agosto de 2013, por perda de objeto – o 

normativo em questão acabou por ser revogado naquele ínterim.  

Pode-se dizer, também, que do princípio da legalidade exsurge a 

necessidade de haver, juntamente à norma definidora da competência do agente, e de modo 

prévio, expressa definição da hipótese de incidência (conduta a ser observada) e da 

respectiva da pena, de modo a reduzir e limitar a discricionariedade da autoridade. Trata-

se, pois, do princípio da tipicidade, como concretização do preceito estabelecido no artigo 

5º, XXXIX, da Constituição Federal (“XXXIX - não há crime sem lei anterior que o 

defina, nem pena sem prévia cominação legal”), transmutado ao Direito Administrativo. 

Em seu estudo sobre o tema, OSÓRIO98 aponta relevantes funções do 

princípio da tipicidade. A primeira delas seria a busca pela segurança jurídica e 

necessidade de conferir previsibilidade ao agir administrativo, concedendo ao destinatário 

da norma a faculdade de observar ou não o seu conteúdo normativo, dando-lhe prévia e 

inequívoca ciência das consequências que possam advir de seus atos. No mesmo sentido, a 

tipicidade traria consigo uma função pedagógica, preventiva, ao alertar a coletividade a 

respeito das normas proibitivas em vigor e valores perseguidos em seu próprio benefício, 

incentivando a adesão voluntária a seus termos.  

                                                 
97 Ementa: AÇAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 5º, 8º, 9º, 10, 13, § lº, E 14 DA 
PORTARIA Nº 113, DE 25.09.97, DO IBAMA. Normas por meio das quais a autarquia, sem lei que o 
autorizasse, instituiu taxa para registro de pessoas físicas e jurídicas no Cadastro Técnico Federal de 
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, e estabeleceu sanções para a 
hipótese de inobservância de requisitos impostos aos contribuintes, com ofensa ao princípio da legalidade 
estrita que disciplina, não apenas o direito de exigir tributo, mas também o direito de punir. Plausibilidade 
dos fundamentos do pedido, aliada à conveniência de pronta suspensão da eficácia dos dispositivos 
impugnados. Cautelar deferida. Supremo Tribunal Federal, ADI 1.823/DF, Tribunal Pleno, rel. Min. Ilmar 
Galvão, j. em 06/05/1998.  
98 OSÓRIO, FABIO MEDINA. Direito Administrativo Sancionador. 4ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2011, pp. 221/222. 
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Outro ponto relevante no que concerne à tipicidade se refere à utilização de 

conceitos jurídicos indeterminados nos textos normativos. GARCIA VITTA99, trazendo 

lição de Cassagne, aponta que a tipicidade, na condição de corolário da legalidade, “é 

garantia quanto à determinação subjetiva ou discricionária dos fatos que configuram um 

ilícito e forma de prevenção individual, pois o conhecimento público e oficial da sanção 

punível desestimula a prática de fatos reprimidos pela lei”. O mesmo autor traz, ainda, 

ensinamentos de García de Enterría e Tomás-Ramón Fernández no sentido de que, na 

definição da hipótese de incidência da norma sancionatória, não se admite a possibilidade 

de utilização de tipos legais genéricos, permeados de conceitos jurídicos indeterminados, 

como “descumprimento de deveres e obrigações” por parte do administrado.  

A tipicidade deve garantir a previsibilidade da conduta, de modo que 

permeá-la de termos vagos e imprecisos, equivaleria a sequer observá-la, eivando a norma 

de ilegalidade. Não se veda, contudo, a sua utilização, desde que haja um mínimo de 

determinação. 

Não se olvida, ainda, que por razões históricas relativas à evolução dos 

ramos do direito, encontram-se bastante distantes, em termos de tipicidade, as normas 

sancionadoras penais e as administrativas. Muito embora se reconheça alguma tendência à 

aproximação entre os regimes, o que se vê, segundo OSÓRIO, é uma estrita tipicidade da 

norma penal “fruto de toda uma carga história comprometida com normas sancionadoras 

garantistas de direitos individuais, (...) [com] observância a um conjunto universal de 

direitos humanos e direitos fundamentais”, e, por outro lado, uma maior flexibilidade do 

direito administrativo sancionador, como consequência de sua evolução “à margem do 

direito punitivo (...), [com normas] manejadas e tratadas historicamente no bojo do 

chamado poder de polícia da Administração Pública”, com maior discricionariedade.  

De CARVALHO FILHO100, opinião similar no sentido de que, no “Direito 

Penal, o legislador utilizou o sistema da rígida tipicidade, delineando cada conduta ilícita e 

a sanção respectiva”, o que, todavia, não se observaria plenamente no âmbito de incidência 

do Direito Administrativo. Neste, a lei se limitaria a enumerar deveres, obrigações e 

sanções, “sem, contudo, uni-los de forma discriminada”, afastando o sistema 

administrativo sancionatório da “rígida tipicidade”. Tal conclusão, entretanto, em nada 

                                                 
99 GARCIA VITTA, HERALDO. A Sanção no Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 89. 
100 CARVALHO FILHO, JOSÉ DOS SANTOS. Manual de Direito Administrativo. 18ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Iuris, 2007, p. 61. 
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afetaria a punibilidade, que “ocorrerá ou não conforme tenha ou não ocorrido a conduta”, o 

que é “aceito normalmente na esfera da Administração”.  

Tais distinções entre a tipicidade penal da administrativa, entretanto, não 

visam à valoração dos ramos, ou à defesa da prevalência de um sobre o outro. Em verdade, 

cuida-se da descrição de adaptações decorrentes da conjuntura fática atingida por cada um 

deles e que são absolutamente justificáveis. Isso porque “as leis administrativas mudam 

com grande rapidez, tendem a proteger bens jurídicos mais expostos à velocidade dos 

acontecimentos e transformações sociais, econômicas e culturais, de modo que o Direito 

Administrativo Sancionador acompanha essa realidade e é, por natureza, mais dinâmico 

que o Direito Penal” 101.  

Também como conteúdo exprimível da ideia de legalidade, tipicidade e 

segurança jurídica, a irretroatividade da norma sancionadora afeta igualmente o direito 

administrativo sancionador. Como aponta FERREIRA102, “se assim não o fosse vigeria a 

insegurança jurídica, porque a ninguém seria dado escolher agir conforme o Direito e, 

depois, se afastar da imposição de sanções em caso de seu descumprimento”.  

Dada a ausência de regulação positivada da matéria no direito posto, a 

transposição do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, ao Direito Administrativo não é 

amplamente aceita. Todavia, sustentar que a norma sancionadora mais gravosa possa 

retroagir, em prejuízo ao administrado, é argumentar contra toda a concepção do Estado de 

Direito, ante a possibilidade de punição pela prática de conduta que, quando de seu 

cometimento, sequer era reputada ilegal.  

Na mão inversa, também se discute a possibilidade de retroação da norma 

sancionadora mais benéfica. “A fim de prestigiar a nova realidade imposta pelo legislador, 

o qual tem a incumbência de acolher os anseios da sociedade num dado tempo e lugar”103, 

defende-se que o Estado não pode continuar a punir condutas que a própria sociedade 

entendeu por passar a tolerar104.  

                                                 
101 OSÓRIO, FABIO MEDINA. Direito Administrativo Sancionador. 4ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2011, pp. 215/216. 
102 FERREIRA, DANIEL. Sanções Administrativas. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 90. 
103 GARCIA VITTA, HERALDO. A Sanção no Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2003, pp. 
112/113. 
104 OLIVEIRA, RÉGIS FERNANDES. Infrações e sanções administrativas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1985, p. 44/45; FERREIRA, DANIEL. Sanções Administrativas. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 139.  
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Já MELLO105, em sentido contrário, assevera que a norma constitucional é 

restrita ao direito penal, não podendo ser aplicada analogicamente ao direito 

administrativo. Cogita-se, em reforço ao argumento do jurista, que a Constituição 

expressamente equiparou o processo administrativo ao penal quando assim desejou, como 

se vê nos incisos LV, LVI e LVII, do artigo 5º. Além disso, a retroatividade da lei penal 

mais benéfica teria suas razões de ser em propósitos humanitários ligados à liberdade do 

indivíduo apenado, bem jurídico este que jamais poderá ser atingido por sanções 

administrativas.  

Por fim, adotando um posicionamento intermediário, OSÓRIO106 sustenta 

que a retroatividade da norma mais benéfica não pode ser tratada como regra geral 

absoluta, mas sim como possibilidade decorrente da realização de juízo casuístico, em que 

devem ser levados em consideração elementos relativos à mens legis, como bem jurídico 

atingido pela sanção, destacando que em situações de silêncio normativo sobre a 

retroatividade, uma norma mais favorável que atinja “valores tutelados relativamente 

estáveis”, tenderia favoravelmente à retroação.  

O princípio da proporcionalidade, ou proibição do excesso, também se 

encontra intimamente ligado ao exercício da função punitiva pela Administração Pública, 

por meio da realização de exercício lógico, a partir do qual se possa verificar a adequação, 

necessidade e proporcionalidade em sentido estrito tanto na elaboração do texto normativo, 

quanto no momento de sua aplicação ao caso concreto. Em brevíssimas palavras, 

adequação diz com a idoneidade do ato administrativo sancionatório como resposta à 

prática da conduta punível; pela necessidade exige-se que a medida adotada, ou sanção a 

ser aplicada, seja a menos gravosa possível ao particular, evidentemente sem perder de 

vista a adequação. Por fim, a proporcionalidade em sentido estrito implica o sopesamento 

entre o resultado da medida adotada com a carga coativa utilizada107.  

É imprescindível, portanto, a realização de exercício de sopesamento em 

cada caso concreto, sob pena de ilegalidade, inclusive como previsto 2º, VI, da Lei nº 

9.784/1999. A sanção aplicada sem levar em conta às peculiaridades de cada situação viola 

o preceito da proporcionalidade e pode, inclusive, ser alvo de contestação e reforma em 

                                                 
105 MELLO, RAFAEL MUNHOZ DE. Princípios constitucionais de direito administrativo sancionador: as 

sanções administrativas à luz da constituição federal de 1988. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 154. 
106 OSÓRIO, FABIO MEDINA. Direito Administrativo Sancionador. 4ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2011, p. 278/280. 
107 SILVA, VIRGÍLIO AFONSO DA. Direitos fundamentais. 1ed. São Paulo: Malheiros, 2009, pp. 169/178. 
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sede judicial108, sob a nova ótica dos limites da revisibilidade jurisdicional dos atos 

administrativos, decorrente da expansão da noção do princípio da legalidade.  

Oportuno ressaltar, neste aspecto, que a análise da culpabilidade do agente 

se mostra como elemento essencial daquele exercício, ressalvadas as hipóteses de previsão 

de responsabilização objetiva, que elidem a presunção de inocência dos particulares. 

MELLO109 destaca que a “finalidade preventiva só é atingida se do sujeito que sofre os 

efeitos da sanção fosse possível exigir conduta distinta da que foi praticada”; prossegue 

sustentando que quando da atuação dolosa, o particular decide pela prática da conduta 

vedada, mesmo havendo possibilidade de optar por assim não proceder. Nos casos de 

negligência, imprudência ou imperícia, a possibilidade de escolha de conduta diversa 

também estaria presente, por meio da atuação prudente e atenciosa, ou também na escolha 

pelo “não agir”, quando sabida a ausência de condições para tanto. Variável o grau de 

culpabilidade do agente, também deverá variar a gravidade da sanção. 

Todavia, há na doutrina divergências a este respeito. Para alguns autores, 

como OSÓRIO110, GARCIA VITTA111 e NOBRE JUNIOR112, a culpabilidade do agente 

representaria requisito essencial à aplicação de penalidades. Os autores, em linhas gerais, 

trazem fundamento constitucional à conclusão defendida, pelo fato de a Carga Magna 

consagrar a dignidade da pessoa humana como elemento basilar do ordenamento, e impor a 

culpabilidade até mesmo para o ressarcimento de danos causados por agentes públicos, no 

exercício de suas funções (artigo 37 §6º), de modo que não se poderia dispensá-la nos 

                                                 
108 Ementa: “Processo administrativo (irregularidades na contratação direta de empresa para a execução de 
serviços). Pena (demissão). Princípio da proporcionalidade (ofensa). 1. Na aplicação da penalidade 
administrativa, deve-se atentar para a correspondência entre a quantidade e qualidade da sanção e a grandeza 
e grau de responsabilidade do servidor. 2. Não havendo, na espécie, certeza quanto ao grau de participação e 
de influência do impetrante na contratação da empresa, não tendo nem sequer sido declarada a irregularidade 
do contrato de prestação de serviços sem licitação, a pena de demissão fere princípios a que se subordina a 
administração pública, mormente o da proporcionalidade. Caso prevalecesse tal sanção, a conduta do 
impetrante passaria a ser considerada mais relevante do que aquela adotada pelos servidores responsáveis 
pela contratação e liberação dos recursos públicos. 3. Ordem concedida para se anular a pena de demissão, a 
fim de que sanção menos grave seja aplicada ao impetrante.” Superior Tribunal de Justiça, Mandado de 
Segurança 11.124/DF, Terceira Seção, rel. Min. Nilson Naves, j. em 26/09/2007. 
109 MELLO, RAFAEL MUNHOZ DE. Princípios constitucionais de direito administrativo sancionador: as 

sanções administrativas à luz da constituição federal de 1988. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 178. 
110 OSÓRIO, FABIO MEDINA. Direito Administrativo Sancionador. 4ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2011, pp. 359/360. 
111 GARCIA VITTA, HERALDO. A Sanção no Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2003, 43. 
112 NOBRE JUNIOR, EDILSON PEREIRA. Sanções administrativas e princípios de direito penal. Em 
Revista do Instituto de Pesquisas e Estudos – Instituição Toledo de Ensino, n. 31, Bauru, abr.-jul./2001, p. 
117. 
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demais casos. Em sentido contrário, OLIVEIRA113, FERREIRA114 e até mesmo 

BANDEIRA DE MELLO115 se posicionam, ao entenderem que a aplicação da sanção 

administrativa independe da culpabilidade, bastando a mera voluntariedade quando da 

prática do ato.  

A questão relativa à culpabilidade se relaciona à presunção de inocência, a 

qual, por sua vez, pode se confrontar com a presunção de veracidade, ainda que relativa, 

dos atos administrativos. Não é raro ver a instrução de processos administrativos 

sancionatórios com documentos produzidos pela própria Administração e que, em boa 

parte dos casos, são dotados de fé-pública ou, no mínimo, de forte valor probatório. Nestas 

situações, como ensina OSÓRIO116, não seria concedido ao potencial sancionado a 

faculdade de invocar “genericamente, a presunção de inocência para derrubar a eficácia 

desses documentos”.  

Em verdade, recairia sobre si o ônus de “produzir uma contraprova, uma 

prova defensiva que desmoralize a validade e a eficácia da prova acusatória, ou que a 

coloque sub censura”, cujos valores probantes deveriam ser aferidos em cada caso, já que 

potencial veracidade ou falsidade toda e qualquer prova possuiria. O problema seria 

analisar o caso concreto e verificar o grau de razoável credibilidade que apresentariam as 

provas, de modo a delas extrair um razoável juízo de certeza e “não uma certeza intocável 

e suprema que somente os deuses possuem”.  

A vedação ao bis in idem, por seu turno, também apresenta contornos 

interessantes no âmbito do direito administrativo e também decorre, pode-se assim dizer, 

de exercício de proporcionalidade. Cuida-se de princípio geral do direito que veda a 

cumulação de punições pela prática da mesma conduta. Há até enunciado sumulado, há 

                                                 
113 OLIVEIRA, RÉGIS FERNANDES. Infrações e sanções administrativas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1985, p. 8. 
114 FERREIRA, DANIEL. Sanções Administrativas. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 66. 
115 “O direito propõe-se a oferecer às pessoas uma garantia de segurança, assentada na previsibilidade de que 
certas condutas podem ou devem ser praticadas e suscitam dados efeitos, ao passo que outras não podem sê-
lo, acarretando consequências diversas, gravosas para quem nelas incorrer. Donde, é de meridicana evidência 
que descaberia qualificar alguém como incurso em infração quando inexista a possibilidade de prévia ciência 
e prévia eleição, in concreto, do comportamento que o livraria da incidência na infração e, pois, na sujeição 
às sanções para tal caso previstas. Note-se que aqui não se está a falar de culpa ou dolo, mas de coisa diversa: 
meramente do animus de praticar dada conduta. É muito discutido em doutrina se basta a mera 
voluntariedade para configurar a existência de um ilícito administrativo sancionável, ou se haveria 
necessidade ao menos de culpa. Quando menos até o presente, temos entendido que basta a voluntariedade, 
sem prejuízo, como é claro, de a lei estabelecer exigência maior perante a figura tal ou qual.” BANDEIRA 
DE MELLO, CELSO ANTÔNIO. Curso de Direito Administrativo. 26ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 848.  
116 OSÓRIO, FABIO MEDINA. Direito Administrativo Sancionador. 4ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2011, p. 408 e 412. 
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longa data, pelo Supremo Tribunal Federal neste sentido, a Súmula 19: “É inadmissível 

segunda punição de servidor público, baseada no mesmo processo em que se fundou a 

primeira”, de 13/12/1963. 

Tal enunciado, aliás, principia a exata compreensão que se deve ter a 

respeito daquele princípio. O bis in idem resulta da reaplicação de sanções em uma mesma 

esfera, contra determinado particular, pela prática de um só ato; as medidas acautelatórias 

eventualmente aplicadas pela Administração, no entanto, como o afastamento preventivo, 

não configuram dupla penalidade, por somente garantirem o melhor trâmite do processo 

administrativo punitivo, com a aplicação de eventual penalidade ao seu final. Ou seja, pelo 

fato de que não são sanções, mas meras medidas cautelares. 

Como bem ensina NOBRE JUNIOR117, não é “concebível, dentro de uma 

mesma esfera de responsabilização, (...) haver mais de uma punição em virtude de um 

mesmo fato”, também ressalvando as possibilidades de cumulação de penas, como se vê no 

artigo 87, §2º, da Lei de Licitações, que permite a aplicação da pena de multa, em conjunto 

com as demais. Note-se que, geralmente, permite-se a cumulação de uma penalidade 

ressarcitória e outra retributiva (suspensão do direito de participar de licitações e multa; 

demolição de obra irregular e multa, dentre outros).  

A situação é diversa, como se pode imaginar, quando se trata da aplicação 

de sanções, pelo mesmo fato, por esferas distintas, como comumente se vê em casos em 

que instituída sanção administrativa e penal, como consequência da prática do mesmo ato. 

Há, inclusive, regramento relativo à comunicabilidade e independência de tais instâncias, 

em que vinculados os efeitos da decisão do juízo penal sobre as demais esferas decisórias, 

inclusive a da Administração, sob inspiração dos artigos 935 do Código Civil118, 65 e 66 

do Código de Processo Penal119. 

                                                 
117 NOBRE JUNIOR, EDILSON PEREIRA. Sanções administrativas e princípios de direito penal. Em Revista 
do Instituto de Pesquisas e Estudos – Instituição Toledo de Ensino, n. 31, abr.-jul./2001, Bauru/SP, p. 124. 
118 Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a 
existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo 
criminal. 
119 Art. 65. Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de 
necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. 
Art. 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não 
tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato. 
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Tratando do tema, DI PIETRO120 ensina que a condenação criminal impede 

que, administrativamente, decida-se em sentido contrário. A absolvição, por seu turno, 

apresenta contornos distintos, variando conforme o seu fundamento jurídico. 

Segundo a autora, repercute administrativamente, prejudicando eventual 

sancionamento, a absolvição criminal fundada nos incisos I (inexistente o fato típico), IV 

(o particular não concorreu para a prática do ilícito) e VI (presentes excludentes de 

ilicitude e circunstâncias que isentem o réu de pena) do artigo 386 do Código de Processo 

Penal121. 

Os demais incisos, porém, relativos à falta de provas suficientes para a 

condenação (inciso VII), da existência do fato típico (inciso II) ou da concorrência do réu 

para a prática do ilícito (inciso V), não afetam a atividade sancionatória administrativa, que 

pode diligenciar no sentido de produzir as provas que entender necessárias suficientes e 

necessárias para a aplicação das penas. Igualmente, na hipótese de o fato perquirido não 

configurar crime (inciso III), nada impede que tal conduta represente uma infração 

administrativa, que deverá ser punida na forma prevista. 

Por fim, o devido processo legal, consagrado no inciso LIV, do artigo 5º, da 

Constituição Federal, com inspiração no due process of law anglo-saxão, primeiramente 

em concepção puramente processual e, paulatinamente, permeado de conteúdo material122, 

representa as garantias a serem inafastavelmente observadas no curso do processo 

administrativo sancionatório. Seu conteúdo é dos mais amplos e abrange não somente os 

princípios clássicos trazidos no caput do artigo 37, da Constituição Federal – legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, que certamente devem ser 

observados. Com efeito, é tranquila a tarefa de se incluir no rol das garantias processuais 

dezenas destes postulados, facilmente inteligíveis, como o princípio da inafastabilidade da 

jurisdição, princípio do julgador natural e imparcial, contraditório, ampla defesa, isonomia, 

proibição da prova ilícita, vedação à reformatio in pejus, publicidade dos atos processuais, 

duplo grau de jurisdição, direito à citação e ao conhecimento do teor da acusação, 

                                                 
120 DI PIETRO, MARIA SYLVIA ZANELLA. Direito Administrativo, 24ed, São Paulo: Atlas, 2010, pp. 614/616. 
121 Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: I - estar 
provada a inexistência do fato; II - não haver prova da existência do fato; III - não constituir o fato infração 
penal; IV – estar provado que o réu não concorreu para a infração penal; V – não existir prova de ter o réu 
concorrido para a infração penal; VI – existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de 
pena (arts. 20, 21, 22, 23, 26 e § 1o do art. 28, todos do Código Penal), ou mesmo se houver fundada dúvida 
sobre sua existência; VII – não existir prova suficiente para a condenação.  
122 MUSETTI GROTTI, DINORÁ ADELAIDE. Devido processo legal e o procedimento administrativo. Em 

Revista dos Tribunais, São Paulo, ano 6, n 22, jan.-mar./1998, pp. 21/22. 
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celeridade processual, direito à assistência judiciária gratuita e defesa técnica, 

inviolabilidade do domicílio, proteção ao sigilo, presunção de inocência, entre outros. 

Transferindo-os para a realidade prática, MOTTA e MORAIS 

AZEVEDO123 enunciam, por exemplo, “o direito de ter vista de todos os atos e 

documentos tocante ao certame que não sejam resguardados por sigilo”, “o direito de 

recorrer, de acordo com as especificações legais”; “o direito de produzir provas e juntar 

alegações, obviamente, exercido antes da decisão definitiva”; “deve ser dada ao 

[interessado] ciência da tramitação dos recursos e impugnações interpostos, bem como do 

teor das decisões proferidas”; e, por fim, “o direito a uma motivação clara, prévia e 

congruente dos atos administrativos correlatos”.  

Com precisão, NOHARA e MARRARA124 apontam que a lex sancionadora 

deve ser certa, previa, scripta e scrita, abarcando boa parte destas garantias. Os autores 

sintetizam a atividade sancionatória da Administração Pública, sempre ligada à noção de 

legalidade, sustentando que se exige que a administração “não aplique sanção 

administrativa sem previsão em lei [anterior ao cometimento da infração]”, “que a 

Administração respeite o princípio da razoabilidade na fixação e aplicação das sanções”, 

“que os processos administrativos sancionatórios observem os princípios da publicidade e 

do devido processo legal”, e que “sejam conduzidos de modo moral e imparcial”, sem que 

as sanções deles decorrentes sejam utilizadas como forma de “perseguição do Poder 

Público contra o administrado ou servidor”, além de dever ser célere, eficiente e não 

violador de direitos e garantias fundamentais dos cidadãos.  

A tarefa mais importante, no caso, é assegurar a observância de tais 

elementos pela autoridade administrativa, o que, por mais que possa parecer simples, 

sofreu considerável resistência, levando à intensa litigiosidade. A discussão normalmente é 

travada no âmbito de processos administrativos disciplinares, que fogem ao escopo do 

presente estudo, mas também se mostram presentes nos demais, como no das sanções da 

lei de licitações. O exercício do ius puniendi, por parte do Estado, é vinculado a tais 

garantias, que devem ser sempre observadas em favor dos administrados. 

                                                 
123 MOTTA, FABRÍCIO; MORAIS AZEVEDO, JORDANA. Devido processo e aplicação das sanções nas 

licitações e contratos. Em Fórum de Contratação e Gestão Pública, Belo Horizonte, ano 11, nº 132, 
dez./2012, p. 28. 
124 NOHARA, IRENE PATRÍCIA e MARRARA, THIAGO. Processo Administrativo – Lei nº 9.784/99 

comentada. São Paulo: Atlas, 2009, pp. 436/437.  
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3.5. LEGALIDADE, TIPICIDADE E AS RELAÇÕES DE SUJEIÇÃO ESPECIAL 

O estudo até então desenvolvido não fez qualquer distinção, no âmbito do 

regime jurídico do processo administrativo punitivo, levando em consideração a natureza 

do vínculo existente entre o particular, ou administrado, e a autoridade competente para a 

aplicação da sanção. Tratou-se, indistintamente, da coletividade como um todo, que se 

relaciona com o poder público na condição de administração-administrado, sem qualquer 

peculiaridade. 

Faz-se esta ressalva, contudo, pelo fato de haver contornos distintos naquele 

regime quando tratada a potestade sancionadora incidente sobre particulares ligados à 

Administração Pública por vínculos mais estreitos do que a média. Trata-se de relações 

jurídicas de sujeição especial, em contraposição à noção predominante de sujeição geral, 

estabelecida ordinariamente entre o Estado e a coletividade. 

A sujeição especial, segundo VITTA125, seria verificável na relação entre 

usuários de serviços públicos e prestadores, associados e entidades corporativas, militares e 

a União, servidores públicos estatutários e, por fim, e com mais relevância ao presente 

estudo, entre as partes de contratos administrativos. No mesmo sentido, TAVARES 

VERZOLA126 entende que haveria a sujeição especial quando “o indivíduo se integra ao 

aparelho burocrático, quando recebe delegações de caráter estatal, quando contrata com a 

Administração ou quando utiliza serviços públicos”.  

O mesmo é defendido por SUNDFELD127, expondo que a Administração 

exerceria poder especial quando um vínculo específico a une ao particular, com os quais 

contrata, ao qual delega, ou com aquele que utiliza serviços públicos por ela prestados, 

direta ou indiretamente.  

Sobre o tema, MELLO128 aponta que tal concepção surgiu no Direito 

Alemão do final do século XIX, por “Laband, Jellinek, Thoma e Fleiner”, com destaque, 

no âmbito administrativista, para Otto Mayer, cuja definição, obtida de fonte espanhola129, 

                                                 
125 GARCIA VITTA, HERALDO. A Sanção no Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2003, pp. 79/80. 
126 TAVARES VERZOLA, MAYSA ABRAHÃO. Sanção no Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2011, 
p. 76. 
127 SUNDFELD, CARLOS ARI. Direito administrativo ordenador. 1ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 30. 
128 MELLO, RAFAEL MUNHOZ DE. Princípios constitucionais de direito administrativo sancionador: as 

sanções administrativas à luz da constituição federal de 1988. São Paulo: Malheiros, 2007, pp. 158/159.  
129 ANABITARDE, ALFREDO GALEGO. Las relaciones especiales de sujeción y el princpipio de la legalidad 

de la Administración. Em Revista de administración pública, 34/14 apud MELLO, RAFAEL MUNHOZ DE. 
Princípios constitucionais de direito administrativo sancionador: as sanções administrativas à luz da 

constituição federal de 1988. São Paulo: Malheiros, 2007, pp. 158/159. 
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em tradução livre, equivaleria à situação de “acentuada dependência que se estabelece, em 

favor de um determinado fim da Administração Pública, para todos aqueles que entrem 

nessa estrutura especial”. O autor aponta que, naquele período, defendia-se a absoluta 

relativização do princípio da legalidade, em nome da faculdade concedida à Administração 

Pública de regular, internamente, o seu funcionamento, bem como suas relações com 

aqueles particulares que, por diversas razões, com ela se relacionassem de maneira mais 

próxima. O particular que ingressasse no aparato estatal acabaria por perder a garantia de 

reserva de lei, submetendo-se ao poder regulamentar incondicionado da Administração 

Pública, bem como às sanções ali estabelecidas.  

Tal panorama, à época, não causava estranheza, tanto que JELLINEK 

sustentava, também em tradução livre de fonte estrangeira colacionada por MELLO130, que 

“as relações do Estado com seus organismos, como relações dentro do Estado, não são 

relações jurídicas”, no bojo das quais o Direito vigente, decorrente da lei posta, poderia ser 

afastado. O mesmo era defendido por ALESSI131, ao defender que, em relações de sujeição 

especial, deveres e respectivas sanções não precisariam estar previstos em lei ou 

regulamento, bastando a norma interna.  

Ainda, BOCKMANN MOREIRA132 sintetiza tratar-se de concepção 

oitocentista, fundada no poder do Estado e na sujeição do administrado, em que 

excepcionais relações jurídico-administrativas diferenciavam-se das demais seriam 

reguladas não por leis gerais e abstratas, mas por “prescrições imediatamente vinculantes 

(...), sem um texto de lei em sentido estrito que assim o preceitue [e] rompendo as barreiras 

tradicionais do princípio da legalidade”. No bojo destas relações jurídicas, o sujeito de 

direito seria investido em nova posição jurídica não comparável a dos particulares em 

geral, exigindo competências, por parte da Administração, também diferenciadas e mais 

flexíveis.  

Evidente que, com o passar dos tempos, tal concepção foi sendo 

paulatinamente superada, mas sem ser, entretanto, completamente abandonada, no esforço 

                                                 
130 ANABITARDE, ALFREDO GALEGO. Las relaciones especiales de sujeción y el princpipio de la legalidad 

de la Administración. Em Revista de administración pública, 34/36 apud MELLO, RAFAEL MUNHOZ DE. 
Princípios constitucionais de direito administrativo sancionador: as sanções administrativas à luz da 

constituição federal de 1988. São Paulo: Malheiros, 2007, pp. 158/159. 
131 ALESSI, RENATO. Sistema istituzionale del diritto amministrativo italiano, Milano: Giuffrè, 1953, pp. 
281/282, apud GARCIA VITTA, HERALDO. A Sanção no Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 
2003, p. 73. 
132 BOCKMANN MOREIRA, EGON. O princípio da legalidade, a lei e o direito. Em MARRARA, THIAGO 
(coord.). Princípios de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2012, pp. 59/61. 
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da doutrina de “sistema[tizar] tais relações”133. No Estado Democrático de Direito, por 

óbvio, jamais se cogitará da relativização absoluta do princípio da legalidade como outrora, 

mas há, sem embargos, alguma mitigação. 

Neste aspecto, OSÓRIO134 assevera que se passou de uma fase de radical de 

“ausência de garantias”, para outra situada no extremo oposto, para um período de 

“reprodução acrítica de valores, regras e princípios penais”. Tal transição abrupta é 

criticada pelo autor, por ignorar os vários tipos de relações jurídicas que a Administração 

Pública integra, cujas peculiaridades justificam diferenciações específicas, sob pena de 

engessamento do exercício da própria função administrativa. Não haveria, segundo aponta, 

condição de se tratar de modo exatamente idêntico a atividade sancionadora praticada nos 

mais diversos seguimentos. 

Na prática, o administrado ligado à Administração por vínculo de sujeição 

geral teria seu agir pautado “à luz de uma estrita legalidade”, com maior garantismo. Por 

outro lado, aqueles submetidos à sujeição especial ficariam “expostos a uma legalidade 

mais flexível e aberta”135, permitindo maior discricionariedade até no momento da 

definição da sanção aplicável a cada tipo, mas sempre tendo em vista os cânones daquele 

núcleo principiológico básico de que anteriormente se tratou.  

A justificativa da manutenção de tais distinções reside no fato de, dada a 

vastidão da Administração Pública e dos inúmeros encargos a serem por ela cumpridos, 

muitos deles tratando com particulares em relação de especial sujeição, não haveria como o 

legislador prever e regular todas as obrigações daí decorrentes, bem como o consequente 

sancionamento, sendo deveras razoável a sua complementação, nunca inovação, em âmbito 

interno.136 Ainda mais porque, segundo ROCHA DIAS137, nas relações de sujeição 

especial, a lei poderia “se servir de tipos infracionais mais abertos, tendo em vista a 

circunstância de haver uma melhor definição dos direitos e deveres dos administrados”. 

                                                 
133 BOCKMANN MOREIRA, EGON. O princípio da legalidade, a lei e o direito. Em MARRARA, THIAGO 
(coord.). Princípios de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2012, p. 61. 
134 OSÓRIO, FABIO MEDINA. Direito Administrativo Sancionador. 4ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2011, pp. 209 e 211. 
135 OSÓRIO, FABIO MEDINA. Direito Administrativo Sancionador. 4ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2011, p. 228. 
136 MELLO, RAFAEL MUNHOZ DE. Princípios constitucionais de direito administrativo sancionador: as 

sanções administrativas à luz da constituição federal de 1988. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 163. 
137 ROCHA DIAS, EDUARDO. Sanções administrativas aplicáveis a licitantes e contratados. São Paulo: 
Dialética, 1997, p. 77. 
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Não é outra a ideia defendida por BANDEIRA DE MELLO138, no sentido 

de que as infrações administrativas e as suas consequências devem ser definidas em lei, 

salvo as hipóteses ligadas à supremacia especial.  

À lei caberia, portanto, fixar, mormente com conceitos de acepção mais 

amplas, as condutas a serem observadas ao particular e as respectivas sanções, 

determinando, ainda, a autoridade competente para sua aplicação e, se for o caso, o 

respectivo procedimento, mas não haveria óbice à pormenorização extralegal de sua 

aplicação em cada caso concreto. DI PIETRO139 bem pontua que, na sujeição especial, no 

bojo de processos administrativos, “ao contrário do direito penal, (...) [seriam] muito 

poucas as infrações descritas na lei, como ocorre com o abandono de cargo. A maior parte 

delas fica[ria] sujeita à discricionariedade administrativa diante de cada caso concreto”. 

Não se quis dizer, acredita-se, que se abra mão da tipicidade no momento da elaboração 

legislativa.  

Tomando por base o exemplo de abandono de cargo citado pela autora, que 

também representa uma relação de especial sujeição entre a Administração e seus 

servidores, tem-se que, para que um servidor seja sancionado pelo abandono de cargo, 

basta que lei formal estabeleça tal possibilidade, sem que se exija, contudo, que o texto 

legal esgote todas as possibilidades do que venha a ser abandono de cargo para que a 

norma seja dotada de aplicabilidade. 

Já MELLO140 é mais restritivo em seu pensar, ao concluir que a única 

diferença entre a sujeição especial e a sujeição geral seria na hierarquia da norma 

tipificadora da conduta, passando da lei ao regulamento, mas não cogitando da 

possibilidade de se aumentar a atividade discricionária, por meio dos conceitos jurídicos 

indeterminados, ou da complementação do texto de lei por contratos administrativos ou 

instrumentos convocatórios.  

Não se nega, por fim, que tal possibilidade, ainda que facilmente constatável 

no cotidiano, excepciona garantias importantes. Por conta disso, sua adoção não pode se 

dar em descompasso com os demais princípios e fundamentos que permeiam o 

ordenamento. 

                                                 
138 BANDEIRA DE MELLO, CELSO ANTÔNIO. Curso de Direito Administrativo. 26ed. São Paulo: 
Malheiros, 2009, p. 817. 
139 DI PIETRO, MARIA SYLVIA ZANELLA. Direito Administrativo. 20ed, São Paulo: Atlas, 2007, p. 587. 
140 MELLO, RAFAEL MUNHOZ DE. Princípios constitucionais de direito administrativo sancionador: as 

sanções administrativas à luz da constituição federal de 1988. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 166. 
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Tanto é que BANDEIRA DE MELLO141 define condicionantes positivas e 

negativas para o exercício do poder sancionatório fundado na sujeição especial. Seriam, as 

positivas, a necessidade de “encontrar seu fundamento último em lei”, que confiram 

competência aos estabelecimentos e órgãos para assim proceder; que tal agir tenha 

“fundamento imediato naquelas mesmas relações de sujeição especial”, exemplificando a 

definição de poderes contratuais à Administração no bojo do próprio contrato; “restringir 

suas disposições ao que for instrumentalmente necessário ao cumprimento das finalidades 

que presidem ditas relações especiais”; que “mantenham-se rigorosamente afinadas com os 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de sorte que todo excesso se configure 

como inválido”; e de que “conservem seu objeto atrelado ao que for relacionado 

tematicamente e, em geral, tecnicamente com a relação especial que esteja em causa”.  

Das condicionantes negativas, por seu turno, decorreriam vedações a 

infirmar ou restringir “direitos, deveres ou obrigações decorrentes de norma (princípio ou 

regra) de nível constitucional ou legal, nem prevalecer contra a superveniência deste”; 

“extravasar (...) nada, absolutamente nada, que supere a intimidade daquela específica 

relação especial”; “exceder em nada, absolutamente nada, o estritamente necessário para o 

cumprimento dos fins da relação de supremacia especial em causa”; e produzir, “por si 

mesmas, consequências que restrinjam ou elidam interesses de terceiros, ou os coloquem 

em situação de dever, pois, de tal supremacia, só resultam relações circunscritas à 

intimidade do vínculo entretido entre a Administração e quem nele se encontre internado”. 

No âmbito das licitações e contratações públicas, não restam dúvidas de que 

efetivamente se está diante de uma relação de sujeição especial. Trata-se de hipótese em 

que particulares voluntariamente se vinculam ao aparato estatal de forma mais estreita e 

peculiar, estando cientes de que os deveres de conduta a serem observados não se resumem 

àqueles relativos aos demais integrantes da sociedade.  

A vasta gama de relações jurídicas estabelecidas entre a Administração 

Pública e estes particulares, nas mais diversas dimensões, sejam elas territoriais ou até 

mesmo financeiras, justifica a especificação dos comandos sancionatórios a cada caso 

concreto. Caso contrário, haveria potencial risco de se enrijecer o sistema com regras 

carentes de adaptabilidade ampla. 

                                                 
141 BANDEIRA DE MELLO, CELSO ANTÔNIO. Curso de Direito Administrativo. 26ed. São Paulo: 
Malheiros, 2009, pp. 820/822. 
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Além disso, as condicionantes idealizadas por BANDEIRA DE MELLO, 

acima mencionadas, também se mostram compatíveis com o tema das licitações e 

contratos administrativos. A Lei de Licitações define as modalidades sancionatórias, cuja 

competência para aplicação é exprimível a partir de uma interpretação sistêmica de seu 

conteúdo. As penas visam estritamente beneficiar o interesse público envolvido, sem 

extrapolar limites de proporcionalidade ou razoabilidade, nem violar preceitos de ordem 

constitucional ou direitos de terceiros estranhos à relação jurídica a ser atingida.  

Evidente que, na prática, existe a possibilidade de a Administração 

envolvida acabar por descumprir tais preceitos, extrapolando os limites da lei. Nesse caso, 

o particular prejudicado deverá socorrer-se por meio dos remédios processuais cabíveis, 

mas tal hipótese, por si só, não é suficiente para desqualificar este tipo de relação jurídica 

como sendo de especial sujeição.  

4. AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS DA LEI DE LICITAÇÕES 

A Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, regulamenta o artigo 37, XXI, 

das Constituição Federal, o qual, por sua vez, estabelece que “ressalvados os casos 

especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados 

mediante processo de licitação pública (...)”, de acordo com os princípios e visando aos 

fins já expostos anteriormente. 

No exercício da competência privativa que lhe foi outorgada pelo artigo 22, 

XXVII142, a União introduziu normas que transmitem a intenção, ao menos de acordo com 

o artigo 1º da Lei de Licitações, de vincular todas as unidades federativas. Trata-se 

indistintamente de normas com variáveis níveis de abstração, que contêm, ao mesmo 

tempo, princípios balizadores do agir administrativo e prazos para recursos ou outros 

pormenores, tudo sob a alcunha de “normas gerais” e, consequentemente, de suposta 

vigência e abrangência nacional. 

Por se tratar de conceito jurídico dos mais indeterminados, a matéria é 

objeto de intensa controvérsia, que merece atenção particular. 

                                                 
142 Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: (...)XXVII – normas gerais de licitação e 
contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas 
públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III. 
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4.1. NORMAS GERAIS EM MATÉRIA SANCIONATÓRIA 

A temática das normas gerais se insere no contexto de distribuição de 

competências legislativas, que possui contornos ainda mais peculiares em Estados 

federativos, como no caso brasileiro.  

Essencial destacar, introdutoriamente, que tratar de competências 

legislativas, em último grau, significa tratar de poder e de sua distribuição. Na lição de 

FERRAZ JUNIOR143, em contraposição às normas de conduta, as normas de competência 

estabelecem forma de poder jurídico, enunciando as condições necessárias para o seu 

exercício, aí incluindo a qualificação do sujeito (“competência pessoal”), do procedimento 

(“competência procedimental”) e o seu alcance em face dos destinatários (“competência 

material”). De acordo com o autor, as normas de competência criariam um “poder 

heterônomo”, cujo exercício seria restrito a determinados sujeitos previamente 

qualificados, de maneira intransferível, podendo ser no máximo delegado. Acerca das 

competências legislativas em um Estado federal, sustenta, ainda, que a sua repartição 

poder-se-ia dar de duas formas distintas, uma horizontal, comum ou privativa, em que a 

cada ente seria atribuída uma matéria a ser regulada em sua integralidade, ao passo que na 

vertical, ou concorrente, o tema seria tratado de forma concomitante pelos entes 

federativos. Aqui, ainda, haveria subdivisão segundo a qual, na competência concorrente 

cumulativa ilimitada ou clássica, os entes poderiam “avançar na disciplina das matérias 

desde que o que lhes é considerado superior não o faça”, sem divisões prévias; já na 

competência concorrente não cumulativa, ou concorrente limitada, haveria a demarcação 

prévia do nível de profundidade normativa que cada ente poderia atingir, sendo o grau de 

generalidade diretamente proporcional à superioridade do ente na linha federativa. 

Segundo MOREIRA NETO144, a atual Constituição estabelece cinco 

modalidades de partilha de competência, quais sejam: a competência legislativa privativa 

da União, no artigo 22; a competência comum, administrativa e legislativa, da União, 

Estados e Municípios, no artigo 23; a competência legislativa concorrente entre todos os 

                                                 
143 FERRAZ JUNIOR, TÉRCIO SAMPAIO. Normas gerais e competência concorrente. Uma exegese do art. 24 

da Constituição Federal. Em Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 
volume 90, 1995, pp. 247/248. 
144 MOREIRA NETO, DIOGO DE FIGUEIREDO. Competência concorrente limitada: o problema da 

conceituação das normas gerais. Em Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 25, nº 100, out.-
dez./1988, pp. 133/139. 



 

55 
 

entes federativos, no artigo 24; a competência estadual não enunciada, no artigo 25 e, por 

fim, a competência municipal parcialmente enunciada, no artigo 30145.  

A respeito da competência privativa, do artigo 22, o autor aponta que não 

pode ser entendida como competência integralmente exclusiva, até mesmo por conta da 

redação dos incisos IX146, XXI147, XXIV148 e XXVII, este último já mencionado, relativo 

às licitações e contratos administrativos. Tais incisos tratam da competência para elaborar 

normas introdutoras de diretrizes e normas gerais, razão pela qual, aliás, sustenta-se que 

tais incisos encontram-se deslocados, por demandarem, a princípio, produção legislativa 

concorrente entre os entes federais. 

Ao analisar as hipóteses do artigo 23, o autor equipara seu conteúdo ao 

modelo de competência concorrente clássica, ou cumulativa ilimitada, em que todos os 

entes federativos possuem amparo legal para legislar a respeito dos temas elencados, sem 

distinções relativas à generalidade e pormenorização. Em casos de incompatibilidade 

normativa, o critério solucionador seria o da abrangência, prevalecendo a norma federal 

sobre a estadual e assim sucessivamente, sendo que ausente a prévia limitação de 

abrangência e conteúdo, que seriam distribuídos horizontalmente.  

As competências do artigo 24, por seu turno, representariam o modelo de 

competência concorrente limitada, cuja finalidade era possibilitar a existência de uma 

“malha legislativa que, nacional, te[ria] condições de mais adequadamente alcançar as 

peculiaridades políticas, econômicas, sociais e geográficas”. Por isso, incumbiu-se à 

União, aprioristicamente, a competência para editar exclusivamente normas gerais sobre as 

matérias ali estabelecidas149 e aos Estados e Municípios a sua particularização150, que 

poderiam exercer competência plena somente na hipótese de ausência de norma federal151. 

                                                 
145 Neste trabalho, MOREIRA NETO realizou seu estudo sobre projeto do texto constitucional, fazendo 
menção à numeração dos artigos como constava à época. A competência privativa era tratada no artigo 23; a 
comum, no artigo 24; a concorrente, no artigo 25; a estadual não enunciada no artigo 26 e municipal no 
artigo 36. 
146 IX - diretrizes da política nacional de transportes. 
147 XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das 
polícias militares e corpos de bombeiros militares; 
148 XXIV - diretrizes e bases da educação nacional; 
149 Art. 24. § 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer 
normas gerais. : 
150 Art. 24. § 2º - A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência 
suplementar dos Estados. 
151 Art. 24. § 3º - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa 
plena, para atender a suas peculiaridades. 
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Haveria, assim, limitação prévia decorrente da posição verticalizada dos entes, com 

prevalência à União.  

Em outro trabalho realizado sobre o tema, MOREIRA NETO152, muito 

embora reconheça a ausência de exclusividade na competência da União para tratar do 

tema, também afasta a possibilidade de se aplicarem as regras de complementação e 

suplementação estabelecidas nos parágrafos do artigo 24, que regula os casos de 

competência concorrente. A competência dos demais entes federativos, no caso das 

licitações e contratos administrativos, seria extensível, na ausência de normas gerais da 

União sobre o tema, não tendo fundamento no artigo 24, mas sim no artigo 18153 da 

Constituição Federal. A União, então, legislaria de forma plena na sua esfera, e de forma 

limitada sobre as demais.  

Assim, seria privativa a competência da União para legislar sobre licitações 

e contratos administrativos, mas apenas e tão somente quanto às normas gerais, a partir do 

que se conclui que seria admissível a atividade legislativa dos demais entes quanto ao 

assunto. Segundo o mesmo autor, em outra obra, seria desnecessário haver, no rol do artigo 

22, dispositivo que permitisse aos demais entes legislar sobre política nacional de 

transporte, educação ou licitações e contratações, já que “não poderiam ficar impedidos de 

exercer seu poder-dever de administrar esses interesses públicos a seu cargo”154. Aqui, a 

competência não seria suplementar, mas própria também aos Estados e Municípios, na 

regulação de seus interesses. 

Em verdade, entender em sentido contrário, admitindo como exclusiva a 

competência da União e compreendendo como integrante da noção de “norma geral” toda 

a legislação federal sobre o tema, acarretaria a sua própria inconstitucionalidade, por violar 

o pacto federativo. Não é outro, aliás, o posicionamento de DI PIETRO155, ao sustentar que 

o artigo 1º da Lei de Licitações é de inconstitucionalidade manifesta, por pretender esgotar 

a competência acerca do assunto, defendendo, inclusive, a possibilidade de recusa dos 

                                                 
152 MOREIRA NETO, DIOGO DE FIGUEIREDO. Licitações. Considerações em torno de alguns aspectos 

constitucionais. Em Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 29, nº 113, jan.-mar./1992, pp. 253/254. 
153 Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. 
154 MOREIRA NETO, DIOGO DE FIGUEIREDO. Normas gerais sobre licitações e contratos administrativos – 

Natureza e identificação no estatuto jurídico vigente – Perspectiva de novos projetos modernizadores. Em 
Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, nº 189, jul./set. 1992, p. 44. 
155 DI PIETRO, MARIA SYLVIA ZANELLA. Temas polêmicos sobre licitações e contratos. 5ed. São Paulo: 
Malheiros, 2005, pp. 21/23. 
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agentes públicos ao seu cumprimento, dada a gritante contrariedade do dispositivo à Lei 

Maior.  

Posição semelhante é sustentada por MUKAI156, ao apontar que o 

legislador, ao enquadrar todas as normas da Lei de Licitações à noção de norma geral, 

mesmo também tendo tratado de “normas específicas e procedimentais” infringiu a 

Constituição. Sendo, o Brasil, uma federação, a lei federal, de iniciativa da União, não 

poderia subjugar a competência dos demais entes federados.  

Quanto à maioria dos outros dispositivos, todavia, DI PIETRO157 defende 

serem poucos aqueles sobre os quais se poderia afirmar, com convicção, tratar-se de norma 

geral, o que leva a uma considerável dificuldade interpretativa e de aplicação, sem contar 

prejudiciais reflexos à segurança jurídica. O mesmo é exposto por JUSTEN FILHO158, no 

sentido de que o texto da Lei de Licitações não permite uma “interpretação de natureza 

aritmética”, prejudicando o exercício do intérprete na busca por uma “solução precisa e 

exata destinada a identificar critérios abstratos e gerais para diferenciar” a abrangência de 

seus dispositivos. 

Tal conclusão, como não poderia deixar de ser, decorre da inexistência de 

critérios seguros a respeito do que, afinal, deve-se entender por “norma geral”. 

Neste sentido, MARQUES NETO159 intitula até subtítulo de artigo relativo 

ao tema como “a sempre inconclusiva delimitação do que sejam 'normas gerais”, 

destacando parecer “de todo impossível se chegar a uma definição (ou formulação) útil – 

porquanto minimamente precisa – do conceito em apreço”. O máximo que poderia se 

fazer, segundo o autor, seria uma delimitação genérica do conceito, por meio de standards 

jurídicos, a partir do que se conseguiria, diante de situações concretas, enquadrar 

determinado texto normativo como sendo uma norma geral ou não. 

                                                 
156 MUKAI, TOSHIO. Licitação: pontos polêmicos. Em Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 32, 
n. 126, abr./jun. 1995, p. 196. 
157 DI PIETRO, MARIA SYLVIA ZANELLA. Temas polêmicos sobre licitações e contratos. 5ed. São Paulo: 
Malheiros, 2005, pp. 21/23. 
158 JUSTEN FILHO, MARÇAL. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 14ed. São Paulo: 
Dialética, 2010, p. 15. 
159 MARQUES NETO, FLORIANO AZEVEDO. Normas gerais de licitação – doação e permuta de bens de 

Estados e de Municípios – aplicabilidade de disposições da Lei Federal 8.666/93 aos entes federados 

(Comentários a acórdão do STF na ADInconst 927-3/RS). Em Revista Trimetral de Direito Público, São 
Paulo, 12/1995, pp. 175/176. 
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Há longo tempo, segundo FERRAZ JUNIOR160, a temática das normas 

gerais assombra os juristas pátrios. A Constituição de 1946 já fazia menção à competência 

da União para legislar sobre “normas gerais de direito financeiro; de seguro e previdência 

social; de defesa e proteção da saúde; e de regime penitenciário” – artigo 5º, XV, “b”; o 

mesmo se verificava nos artigo 8º, XVII, “c” e “q”161 e artigo 19, §1º162, da Constituição de 

1967 e na Emenda nº 1 de 1969, com redações semelhantes.  

A controvérsia, além de bastante antiga, também extrapolaria os limites do 

direito pátrio. Segundo MOREIRA NETO163, o tema estaria sendo discutido, ao menos, 

desde 1919, a partir da elaboração da Constituição alemã daquele ano, quando se 

buscavam critérios distintivos, com foco na intensidade regulatória, das competências a 

serem outorgadas, restringindo os limites das normas gerais ao estabelecimento de 

diretrizes e “molduras” a serem preenchidas por níveis inferiores. Este panorama também 

teria sido observado na Constituição austríaca de 1920, além das cartas posteriores da 

Argentina, Estados Unidos, Iugoslávia, União Soviética e Alemanha Oriental, além da Lei 

Fundamental de Bonn, de 1949.  

Compilando diversos posicionamentos, nacionais e estrangeiros, MOREIRA 

NETO164 elenca nove características que foram apontadas pela doutrina para tentar 

diferenciar as normas gerais das demais, que também possuem intrínseco caráter de 

generalidade. As características seriam: (a) “estabelecimento de princípios, diretrizes, 

linhas mestras e regras jurídicas gerais”; (b) “não podem entrar em pormenores ou detalhes 

nem, muito menos, esgotar o assunto legislado”; (c) “devem ser regras nacionais, 

uniformemente aplicáveis a todos os entes públicos”; (d) “devem ser regras uniformes para 

todas as situações homogêneas”; (e) “só cabem quando preenchem lacunas constitucionais 

                                                 
160 FERRAZ JUNIOR, TÉRCIO SAMPAIO. Normas gerais e competência concorrente. Uma exegese do art. 24 

da Constituição Federal. Em Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 
volume 90, 1995, p. 245. 
161 Art 8º - Compete à União: (...) XVII - legislar sobre: c) Normas gerais de direito financeiro; de seguro e 
previdência social; de defesa e proteção da saúde; de regime penitenciário; q) diretrizes e bases da educação 
nacional; normas gerais sobre desportos. 
162 Art. 19 - Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios arrecadar: (...) § 1º - Lei 
complementar estabelecerá normas gerais de direito tributário, disporá sobre os conflitos de competência 
tributária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e regulará as limitações 
constitucionais do poder tributário. 
163 MOREIRA NETO, DIOGO DE FIGUEIREDO. Competência concorrente limitada: o problema da 

conceituação das normas gerais. Em Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 25, nº 100, out./dez. 
1988, pp. 141/142. 
164 MOREIRA NETO, DIOGO DE FIGUEIREDO. Competência concorrente limitada: o problema da 

conceituação das normas gerais. Em Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 25, nº 100, out./dez. 
1988, pp. 150 e 154. 
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ou disponham sobre áreas de conflito”; (f) “devem referir-se a questões fundamentais”; (g) 

“são limitadas, no sentido de não poderem violar a autonomia dos Estados”; (h) “não são 

normas de aplicação direta”.  

Não se está a sustentar, contudo, que o texto normativo deva possuir todas 

essas características para que seja tratado como norma geral, ainda que todas elas tragam 

consigo o fim comum de representarem um “conceito limite” ao exercício da atividade 

legislativa, cujo produto poderia ser restringido a três tipos de normas. De um lado, haveria 

a norma “generalíssima” – as “normas-princípio”, que os positivam no ordenamento; as 

“normas gerais” propriamente ditas, como intermediárias e, na outra ponta, as normas 

particularizantes, que representariam as leis em sua concepção mais ordinária possível. 

Em breve síntese, as diferenças entre elas residiriam no fato de as normas 

generalíssimas e puramente principiológicas se dirigirem, “predominantemente, e quase 

exclusivamente”165 aos legisladores, com efeito concreto excepcional, apenas inspirando a 

produção legislativa posterior; as normas gerais seriam dotadas de dupla eficácia, atingindo 

o exercício da atividade legislativa, limitando-a, mas também sendo aplicável a relações 

jurídicas concretas; ao passo que as normas particularizantes somente atingiriam os casos 

concretos.  

Com base em todos estes ensinamentos, o autor conclui sustentando 

cuidarem, as normas gerais, da “uniformização do essencial”, por meio do estabelecimento 

de diretrizes nacionais sobre certos assuntos, que deverão ser respeitadas pelos demais 

entes federativos e com aplicabilidade imediata, atendendo, se o caso, peculiaridades locais 

a serem abrangidas em legislação superveniente por eles produzida. 

Ainda assim, particularmente, entende-se que tais concepções, muito 

embora de profundidade notável, continuam distantes da tranquila aplicabilidade prática de 

que tanto necessitam os intérpretes. Não se nega que as normas gerais são marcadas, 

obviamente, por generalidade maior que as demais, podendo ou não se limitar à introdução 

principiológica ou diretiva, mas também sem esgotar a matéria nelas veiculada. Todavia, 

há um elemento que se mostra com potencial de facilitar a compreensão do tema, que se 

relaciona à necessidade de uniformização lógico-territorial da aplicação da norma.  

                                                 
165 MOREIRA NETO, DIOGO DE FIGUEIREDO. Competência concorrente limitada: o problema da 

conceituação das normas gerais. Em Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 25, nº 100, out./dez. 
1988, pp. 157/158. 
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Segundo GONZALES BORGES166, a exigência de generalidade e abstração 

das normas gerais, em determinadas hipóteses, deve ser relativizada. O estabelecimento de 

alguns regramentos a serem observados em âmbito nacional é justificado pela necessidade 

de se manter a lógica e coerência no interior do sistema, que é o que justifica, em último 

grau, a própria existência da norma geral. Também de acordo com BANDEIRA DE 

MELLO167, “se adotada a intelecção que limitasse a competência da União à simples 

enunciação de princípios, os riscos para a salvaguarda de interesses capitais seriam 

evidentíssimos”, já que “padrões mínimos de defesa do interesse público concernente 

àquelas matérias (...) deveriam ser assegurados em todo o país”.  

Igualmente, para JUSTEN FILHO168, passando a tratar especificamente da 

Lei de Licitações, o “núcleo de certeza e determinação do conceito de ‘normas gerais’ 

compreende os princípios e as regras destinadas a assegurar um regime jurídico uniforme 

para as licitações e as contratações administrativas em todas as órbitas federativas”. O 

autor esclarece que a busca pela uniformidade visa a dois fins, a “necessidade de assegurar 

a padronização mínima na atuação administrativa de todos os entes federativos” e também 

para “assegurar a efetividade do controle por órgãos externos e pela própria comunidade”, 

o que seria bastante prejudicado na hipótese de proliferarem regimes licitatórios distintos. 

Além disso, colabora na realização de tal mister a distinção anteriormente 

mencionada a respeito da concepção processual ou procedimental das licitações; normas 

processuais, finalísticas, seriam normas gerais, de abrangência nacional, ao passo que as 

procedimentais, meramente instrumentais, atenderiam às peculiaridades de cada ente 

federado169. 

                                                 
166 GONZALES BORGES, ALICE. Normas gerais no estatuto de Licitações e Contratos Administrativos. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1994, pp. 42/43. 
167 BANDEIRA DE MELLO, CELSO ANTÔNIO. O conceito de normas gerais no direito constitucional 

brasileiro. Em Revista Interesse Público, Belo Horizonte, ano 13, nº 66, mar./abr. 2011, pp. 18/19. 
168 JUSTEN FILHO, MARÇAL. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 14ed. São Paulo: 
Dialética, 2010, pp. 15/16. 
169 “Ora, o que o art. 22, XXVII, estabeleceu, como exceção a esse princípio foi o tratamento das licitações, 
enquanto processo administrativo, e não dos procedimentos, pois, deve tratar do geral (finalístico) e não do 
particular (instrumental). O procedimento é constituído de normas específicas, de minudência operativa, que 
devem, necessariamente, ser definidas conforme as possibilidades de cada ente político, ao passo que o 
processo, este sim, comporta normas gerais de aplicação uniforme em toda Federação. O processo licitatório 
se caracteriza pela sequência de atos de caráter decisório, que a União pretendeu uniformizar, e não pela 
sucessão de atos secundários, que são procedimentais.” MOREIRA NETO, DIOGO DE FIGUEIREDO. Normas 

gerais sobre licitações e contratos administrativos – Natureza e identificação no estatuto jurídico vigente – 

Perspectiva de novos projetos modernizadores. Em Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, nº 
189, jul./set. 1992, p. 47. 
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Ante tantas nuances, a controvérsia a respeito da enumeração das normas 

gerais contidas no bojo da Lei de Licitações é bastante intensa e examiná-la em sua 

plenitude ultrapassa os limites do presente estudo. Restringindo-se à temática das sanções 

administrativas trazidas pelo normativo, estes dois últimos critérios se mostram bastante 

úteis. 

Independentemente do que se venha a concluir acerca dos pormenores de 

cada sanção, é evidente que a sua introdução normativa e delimitação conceitual 

imprescindem, como dito, de uniformidade e aplicação indistinta, em todos os níveis da 

federação. 

De nada adiantaria, para a consecução dos fins que justificam a existência 

do dever de licitar, tratados no capítulo introdutório, que no exercício da atividade 

sancionatória, e consequente afastamento de licitantes e contratantes incapacitados ou 

inidôneos, que coubesse autonomamente a cada ente federativo, no exercício de 

competência própria, se, como ou quais penalidades aplicar em cada caso concreto.  

Para que mantida a coerência do sistema, inclusive no que diz respeito à 

comunicabilidade das sanções aplicadas pela e entre a União, Estados e Municípios, é 

inafastável a exigência de tratamento único, previamente estabelecido pelo ente superior, 

por meio de norma geral, sem que isso configure violação à separação de poderes, já que se 

trata do exercício de competência expressamente atribuída pelo texto constitucional. 

Igualmente, a instituição de sanções é conteúdo que vai muito além do 

meramente instrumental, estando relacionado à concepção de licitação como processo, e 

não ao procedimento, o que reforça seu caráter de norma geral. 

Principalmente no que diz respeito às sanções previstas nos incisos III e IV 

do artigo 87 da Lei de Licitações (suspensão temporária de participação em licitação, 

impedimento de contratar com a Administração Pública e declaração de inidoneidade), que 

serão objeto de estudo pormenorizado mais adiante, fica ainda mais clara a sua natureza de 

norma geral, entendimento este, aliás, compartilhado por MOTTA e MORAIS 

AZEVEDO170.  

                                                 
170 MOTTA, FABRÍCIO; MORAIS AZEVEDO, JORDANA. Devido processo e aplicação das sanções nas 

licitações e contratos. Em Fórum de Contratação e Gestão Pública, Belo Horizonte, ano 11, nº 132, 
dez./2012, p. 32. 
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Igualmente, para PEREIRA JUNIOR171, adotando como premissa que as 

sanções administrativas da Lei de Licitações apresentam como “hipótese de incidência”, 

em último grau, a violação de normas gerais – por frustrarem a busca pela melhor proposta 

e a satisfação do interesse público -, outra natureza não poderiam apresentar senão também 

a de normas gerais. A adaptação das penas às peculiaridades de cada caso concreto ficaria 

a cargo de cada órgão ou ente federado, em juízo de dosimetria, vedando-se a eles, 

entretanto, a possibilidade de redefinir o rol de sanções aplicáveis ou sua abrangência, para 

que mantida a coerência do sistema. 

O estabelecimento de tal premissa será útil na análise de críticas formuladas 

pela doutrina justamente ao teor pouco aprofundado, por assim dizer, do artigo 87 da Lei 

de Licitações, o que, para alguns, seria motivo até para que considerado completamente 

inaplicável, sobre o que se tratará a seguir. 

4.2. DAS SANÇÕES EM ESPÉCIE 

A prerrogativa de a Administração Pública, na condição de contratante, 

impor sanções aos contratados, decorre da previsão do artigo 58, IV172, da lei de regência. 

Tal dispositivo, em verdade, nada mais fez que positivar as chamadas “cláusulas 

exorbitantes”, que diferenciam os contratos administrativos dos demais pactos celebrados 

sob a égide do Direito Privado. 

Essas cláusulas consistem, segundo BANDEIRA DE MELLO173, nas 

prerrogativas conferidas à Administração Pública pelo ordenamento, em cujo rol figura o 

poder sancionatório, ao lado das faculdades de modificação de cláusulas ou extinção 

unilateral, bem como de fiscalização da execução do contrato, além da ocupação provisória 

de instalações do contratado, visando à continuidade da prestação de serviços públicos 

essenciais, tudo isso contrabalanceado, em favor do particular, por meio da observância de 

seu direito à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro.  

Retomando a temática da Lei de Licitações e suas sanções, uma das únicas 

questões acerca da qual a doutrina é tranquila diz respeito à precariedade da técnica 

legislativa empregada quando de sua elaboração. A redação e sistematização dos artigos 86 

                                                 
171 PEREIRA JUNIOR, JESSÉ TORRES. Comentários à lei de licitações e contratações da administração 

pública. 8ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 853. 
172 Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à Administração, 
em relação a eles, a prerrogativa de: IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do 
ajuste. 
173 BANDEIRA DE MELLO, CELSO ANTÔNIO. Curso de Direito Administrativo. 26ed. São Paulo: 
Malheiros, 2009, pp. 619/620. 
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a 88 da Lei de Licitações são falhas e dão azo a uma série de interpretações e 

questionamentos, chegando ao ponto de se defender, em alguns casos, até mesmo a sua 

inconstitucionalidade174. 

Da análise literal destes dispositivos e das referências feitas a outros da 

mesma lei, infere-se o seguinte panorama: o artigo 86 trata da multa moratória. Pela 

inexecução total ou parcial do contrato, de que indica fluir a sua rescisão, a Administração 

poderá aplicar, gradativamente, as sanções de advertência, multa, suspensão temporária de 

participação de licitação e impedimento de contratar com a “Administração”, por prazo 

não superior a dois anos, ou, ainda, declaração de inidoneidade, para licitar ou contratar 

com a “Administração Pública”, enquanto perdurarem os motivos da punição, desde que 

promovida a reabilitação, reparados os danos causados e decorridos dois anos de sua 

aplicação. 

No entanto, apesar de aparentar simplicidade, tais dispositivos são alvos de 

uma série de questionamentos. A fim de evitar repetições, o desenvolvimento conceitual 

das sanções será realizado junto da análise destas críticas e divergências interpretativas. 

4.2.1. Da advertência, sua aplicabilidade e natureza jurídica 

O inciso I do artigo 87 da Lei de Licitações prevê, como primeira e menos 

grave das modalidades sancionatórias, a advertência. Cuida-se de notificação escrita 

encaminhada pelo contratante ao contratado, cujo elemento objetivo ou cuja medida 

aflitiva, para utilizar denominações comuns à teoria geral das sanções, consiste na 

admoestação da parte advertida, atingindo seu patrimônio moral e alertando-o sobre a 

desconformidade de determinada conduta praticada, omissiva ou comissivamente, a quem 

caberá adequá-la à boa execução do contrato em vigor. 

Haveria, ainda, segundo PIMENTA OLIVEIRA175, a finalidade indireta de 

desconstituir a primariedade do infrator, muito embora a Lei de Licitações não condicione 

a aplicação das sanções mais severas à prévia advertência, nem elenque a reincidência 

como causa de agravamento. Ainda assim, no exercício de proporcionalidade a ser 

realizado pela autoridade competente, não parece desarrazoado supor que se possa levar 

em conta a prévia advertência a respeito da reiterada prática de condutas inadequadas no 

                                                 
174 DI PIETRO, MARIA SYLVIA ZANELLA. Temas polêmicos sobre licitações e contratos. 5ed. São Paulo: 
Malheiros, 2005, pp. 21/23. 
175 PIMENTA OLIVEIRA, JOSÉ ROBERTO. Aplicação das sanções nos procedimentos licitatórios. Em 
Boletim de Direito Administrativo, São Paulo, ano 29, nº 8, ago./2013, p. 858.  
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momento de aplicação de outras sanções em momento futuro, já que, como se verá, a única 

espécie de sanção concomitantemente cumulável é a de multa. 

Importante destacar, ainda, que pouca ou nenhuma relevância haverá na 

utilização da advertência em hipótese de inexecução total do contrato, oportunidade em 

que as medidas a serem efetivadas pela parte contratante partirão da rescisão do pacto e da 

aplicação das penalidades mais severas. Entretanto, em caso de inexecução parcial, 

segundo JUSTEN FILHO176, quando ainda factível o cumprimento do contrato, a 

advertência poderá representar papel importante na manutenção e estabilização das 

relações jurídicas, desde que sanáveis as eventuais irregularidades praticadas pelo 

contratado. Igualmente, em contratos de execução imediata,  

Dadas estas peculiaridades, LOPES DE TORRES177 discute a efetiva 

natureza jurídica da advertência, questionando se efetivamente corresponderia a uma 

sanção propriamente dita. De acordo com o autor, caso assim se considere, para a 

“aplicação” da advertência, a princípio, seria necessária a instauração de processo 

administrativo, em que observada ampla defesa, contraditório e outras garantias, o que, 

evidentemente, toma tempo.  

Daí decorreria a indesejável transformação de “um processo de 

comunicação em uma sanção burocrática”, o que se mostraria incompatível com os fins da 

advertência. Considerando que a razão de ser de tal comunicação seria demonstrar a 

insatisfação da Administração acerca da conduta da parte contratada, não se mostraria 

razoável transformá-la no ato final do trâmite de um longo processo administrativo, 

situação “esdrúxula [que lhe retiraria] a única serventia: servir como instrumento 

preventivo de irregularidades prejudiciais à condução do contrato”.  

Tanto é que, talvez pela mesma razão, a já mencionada Lei de Licitações do 

Estado da Bahia, em seu artigo 186178, não prevê a advertência entre o rol de sanções 

                                                 
176 JUSTEN FILHO, MARÇAL. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 14ed. São Paulo: 
Dialética, 2010, p. 891. 
177 RONNY CHARLES, LOPES DE TORRES. Reflexões sobre a aplicação das sanções administrativas nas 

licitações públicas. Em Boletim de Direito Administrativo, São Paulo, Ano XXV, nº 11, nov./2009, p. 1248. 
178 Art. 186 - Ao candidato a cadastramento, ao licitante e ao contratado, que incorram nas faltas previstas 
nesta Lei, aplicam-se, segundo a natureza e a gravidade da falta, assegurada a defesa prévia, as seguintes 
sanções: I - multa, na forma prevista nesta Lei; II - suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não excedente a 05 (cinco) anos; III - declaração 
de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes desta punição e até que seja promovida sua reabilitação perante a Administração Pública 
Estadual; IV - descredenciamento do sistema de registro cadastral. 
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aplicáveis pela Administração. A única menção à espécie feita naquele normativo é em seu 

artigo 193179, que trata da advertência verbal a ser aplicada pelo presidente da comissão de 

licitação a quem perturbar o seu bom andamento. 

De todo modo, ao menos segundo os elementos da sanção administrativa, 

anteriormente examinados, verifica-se que a advertência os preenche integralmente. A 

autoridade administrativa competente (elemento subjetivo) impõe medida aflitiva, ainda 

que moral, ao particular (elemento objetivo), visando à readequação de condutas ou 

práticas inadequadas à boa execução do contrato (elemento teleológico), em sede de 

processo administrativo instaurado para tal fim (elemento formal). 

Com relação ao elemento formal, a que se destinam as críticas formuladas 

pelo autor, particularmente se considera que tenha havido certo exagerado em seu pensar. 

A intensidade das garantias conferidas ao acusado no processo penal, por exemplo, se 

comparada à processualidade administrativa, é bastante maior e, por óbvio, diretamente 

proporcional ao bem jurídico que possa vir a ser restringido naquele, que é o direito de 

liberdade.  

No âmbito do processo administrativo para aplicação de sanção de 

advertência, cujo potencial de restrição a direitos do particular envolvido é bastante 

diminuto, não se exigiria a complexidade de um processo destinado à aplicação da 

declaração de inidoneidade, por exemplo. Todavia, não se poderá abrir mão da definição 

da autoridade competente e exposição suficiente e adequada de motivos da insatisfação da 

Administração, o que seria suficiente para atender ao regime jurídico da sanção 

administrativa, segundo aqueles critérios acima mencionados. 

Ainda acerca da finalidade da advertência, oportuna a ressalva feita por 

PEREIRA JUNIOR e RESTELATTO DOTTI180, no sentido de seus efeitos serem todos 

internos ao contrato. Ou seja, o fato de determinada empresa ter sido advertida no curso de 

determinada relação contratual “não pode ser invocada para produzir efeitos negativos à 

reputação e idoneidade do sancionado” em outros certames ou contratos. 

                                                 
179 Art. 193 - Será advertido verbalmente, pelo presidente da comissão, o licitante cuja conduta vise a 
perturbar o bom andamento da sessão, podendo essa autoridade determinar a sua retirada do recinto, caso 
persista na conduta faltosa. 
180 PEREIRA JUNIOR, JESSÉ TORRES; RESTELATTO DOTTI, MARINÊS. Responsabilidade do contratado 

na administração de compras, serviços e obras. Em Boletim de Direito Administrativo, São Paulo, Ano 
XXVIII, nº 8, ago./2012, pp. 936/937. 
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Deve-se questionar, por fim, se há similitude entre a pena de advertência e a 

notificação que pode ser expedida pela Administração Pública no exercício da competência 

fiscalizatória prevista nos artigos 58, III, e 67 da Lei de Licitações. Em um primeiro 

momento, por não ser pena, a notificação dispensaria a observância das garantias relativas 

ao exercício da pretensão punitiva, podendo servir de alerta ao particular a respeito da 

análise de determinado ato praticado, bem como para requisitar a prestação de 

informações, fornecimento de documentos, entre outros.  

Contudo, o que distinguiria essa figura da pena de advertência, que também 

decorre de falhas na execução contratual, cuja comunicação ao contratado representa sua 

finalidade?  

Caso a Lei de Licitações contivesse disposição semelhante aos artigos 129 e 

130181 do estatuto dos servidores públicos civis da União (Lei 8.112/1990), a resposta à 

indagação seria mais simples. Se a cominação da pena de advertência condicionasse a 

aplicação das demais, a notificação fiscalizatória ostentaria a posição de mero alerta, ao 

passo que a advertência teria efeitos próprios de pena. 

No entanto, a medida aflitiva decorrente da advertência como prevista é tão 

irrisória, também não havendo qualquer disposição relativa à quebra da primariedade do 

particular que, efetivamente, vislumbram-se mais semelhantes que diferenças entre ela e a 

notificação. Na lição de JUSTEN FILHO182, a fiscalização tem por alvo os deveres 

contratuais assumidos pelos particulares, cujo desatendimento “caracteriza inadimplemento 

contratual”, que também dá ensejo à pena de advertência. 

Partindo da premissa de que a lei não deve conter dispositivos inúteis, a 

lógica justificaria o entendimento segundo o qual notificação e advertência se 

distinguiriam; aquela alertaria o contratado acerca de determinada providência necessária, 

e esta efetivamente o sancionaria, abrindo espaço para a aplicação das penalidades mais 

contundentes. Todavia, dada a atual redação do normativo, materialmente, eventuais 

                                                 
181 Art. 129. A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de proibição constante do art. 117, 
incisos I a VIII e XIX, e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma 
interna, que não justifique imposição de penalidade mais grave. 
Art. 130. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação 
das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de demissão, não podendo exceder de 
90 (noventa) dias. 
182 JUSTEN FILHO, MARÇAL. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 14ed. São Paulo: 
Dialética, 2010, p. 739. 
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alertas relativos à execução contratual devem se dar por meio da advertência, cuja singela 

processualidade não prejudica o desempenho de suas finalidades. 

4.2.2. Da multa: origem, cumulatividade e formas de pagamento 

A multa possui previsão na Lei de Licitações tanto no artigo 86183, que trata 

do inadimplemento parcial do contrato, quanto no artigo 87, já mencionado, e possui, por 

conta disso, origens distintas. De acordo com PEREIRA JUNIOR184, a diferença entre elas 

reside na “distinção que a teoria geral das obrigações formula entre mora e 

inadimplemento absoluto. Existe a primeira quando a obrigação, embora não cumprida, 

ainda pode vir a sê-lo”, ao passo que a segunda se verificaria quando “a obrigação não foi 

cumprida, nem poderá mais vir a sê-lo com proveito para o credor, tornando definitivo o 

descumprimento”. 

O autor prossegue seu raciocínio atestando, então, que a multa do artigo 86, 

aplicável somente nas hipóteses de atraso injustificado na execução do contrato, teria 

natureza puramente moratória, já que ainda não constatada a impossibilidade de 

cumprimento das obrigações assumidas ou desinteresse do credor neste sentido, 

respondendo o devedor pelo atraso, desde que demonstrada culpa de sua parte. A 

conclusão relativa à necessidade de demonstração de culpa decorre da qualificação do 

atraso como “injustificado”, para fins de aplicação da pena; se o atraso for justificado ou 

justificável, a sanção será descabida. 

A multa do artigo 87, por seu turno, decorreria do inadimplemento absoluto 

do contrato, mais grave que a anterior, passando a ostentar caráter de cláusula penal. 

Tal distinção apresenta consequência relevante no que concerne à 

cumulatividade da multa com as demais sanções. A multa moratória, do artigo 86, deve ser 

aplicada isoladamente, já que ainda não alcançada a “inexecução total ou parcial do 

contrato”, nem operada a rescisão, mas apenas e tão somente o “atraso injustificado” de 

sua execução. 

                                                 
183 Art. 86. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma 
prevista no instrumento convocatório ou no contrato. § 1o A multa a que alude este artigo não impede que a 
Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta Lei. § 2o A 
multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo contratado. § 
3o Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o 
contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 
184 PEREIRA JUNIOR, JESSÉ TORRES. Comentários à lei de licitações e contratações da administração 

pública. 8ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 853/854. 
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Também consoante disposição literal da lei, a multa deverá ser aplicada de 

acordo com os índices e critérios impreterivelmente previstos no contrato, consoante 

redação expressa do caput do artigo 86, exigência que se entende ser extensível à multa do 

artigo 87.  

Para satisfazer o crédito decorrente da aplicação da multa, o parágrafo 

terceiro do artigo 86 prevê que poderá haver desconto direto da garantia financeira 

prestada pelo contratado. Em caso de insuficiência, poderá haver descontos dos 

pagamentos futuros a serem efetuados e, em último caso, a cobrança judicial.  

Aqui, mostra-se relevante a ressalva feita por PEREIRA JUNIOR185 e 

PIMENTA OLIVEIRA186, no sentido de que desconto, ou compensação, não pode se 

confundir com a retenção de pagamentos a que o contratado faça jus, ante o 

prosseguimento da execução do contrato, mesmo que anteriormente cometida infração 

punida com multa. Tal penalidade, como todas as outras, somente poderá ser aplicada ao 

final de processo administrativo, cujos efeitos somente podem ser perseguidos depois de 

consumada a decisão proferida. 

No entanto, na prática, não é incomum ver a Administração Pública reter a 

integralidade dos pagamentos devidos ao contratado, não só na hipótese de lhe aplicar 

multas. Tanto é que chegaram aos Tribunais pátrios187 alguns casos envolvendo a questão, 

                                                 
185 “Grife-se que a lei não autoriza a retenção de pagamentos devidos enquanto o contratado não pagar a 
multa. O que a lei autoriza é a compensação do valor da multa com créditos que o infrator tenha por haver 
executado, parcial ou totalmente, o contrato. Desconta-se o valor da multa e pega-se o saldo ao contratado; se 
o primeiro for maior do que o crédito, este deixa de existir, inteiramente absorvido pela compensação, e a 
Administração terá de promover a cobrança forçada judicial da diferença, caso o contratado não a satisfaça 
amigavelmente”. PEREIRA JUNIOR, JESSÉ TORRES. Comentários à lei de licitações e contratações da 

administração pública. 8ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 855. 
186 “Pela lei também fica claro que não é autorizada a retenção de pagamentos, e bato nesse ponto. Uma vez 
praticada a infração contratual que gere a aplicação da multa ou de outras sanções, tenho de instaurar o 
procedimento administrativo. Não posso reter pagamentos devidos. (...) Não posso reter, mas posso 
descontar? (...) a execução contratual segue o curso normal; quando a multa se tornar definitiva, e havendo 
algum pagamento ainda devido – devido pela execução, mas não realizado -. Poderá ser feito o desconto. 
Mas não posso suspender os pagamentos e ficar aguardando o término do processo administrativo para 
aplicação da multa só porque a lei permite o desconto”. PIMENTA OLIVEIRA, JOSÉ ROBERTO. Aplicação 

das sanções nos procedimentos licitatórios. Em Boletim de Direito Administrativo, São Paulo, ano 29, nº 8, 
ago./2013, p. 857.  
187 Ementa: ADMINISTRATIVO. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RETENÇÃO DE 
PAGAMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 368 E 373 DO CÓDIGO CIVIL. FALTA DE 
PREQUESTIONAMENTO. 1. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais tidos por violados - 
artigos 368 e 373 do Código Civil - impede o conhecimento do recurso especial. Incidência das Súmulas 282 
e 356/STF. 2. Pode a Administração rescindir o contrato em razão de descumprimento de uma de suas 
cláusulas e ainda imputar penalidade ao contratado descumpridor. Todavia a retenção do pagamento devido, 
por não constar do rol do art. 87 da Lei nº 8.666/93, ofende o princípio da legalidade, insculpido na Carta 
Magna. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, Agravo Regimental no Agravo 1030498 / RO, Segunda 
Turma, rel. Min. Castro Meira, j. em 09/09/2008) 
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em que se decidiu ser indevida a retenção de pagamento por serviços prestados, 

mercadorias adquiridas, dentre outros, até que definitiva a multa e esgotados os meios de 

defesa ou, ao menos, não objetada por meio de recurso ou impugnação dotada de efeito 

suspensivo. 

Um último apontamento refere-se ao percentual da multa. Neste sentido, 

segundo PEREIRA JUNIOR e RESTELATTO DOTTI188, haveria dois dispositivos legais 

conflitantes a respeito do tema. Um deles seria o artigo 412 do Código Civil189 e outro o 

artigo 9º do Decreto 22.626/1933190, “revigorado por decreto de 29/11/1991”.  

A solução proposta pelos autores opta por reconhecer que o valor da multa 

não pode superar o valor da obrigação principal, sob o fundamento de que o artigo 54 da 

Lei de Licitações191 opta por conferir aplicabilidade subsidiária ao tema dos contratos 

administrativos, aos princípios e disposições da teoria geral dos contratos e do direito 

privado. No entanto, também é feita importante ressalva relativa à observância do princípio 

da proporcionalidade no momento da definição das cláusulas contratuais, bem como da 

aplicação concreta da sanção, que deve levar em conta “a natureza do objeto [contratual], 

sua complexidade, seu valor, o percentual da garantia oferecida, traduzindo-se em 

montante suficiente para compensar o prejuízo advindo” da conduta do particular e, por 

consequência, da inexecução, total ou parcial, do contrato celebrado.  

4.2.3. Suspensão do direito de participar de licitações, impedimento de contratar com 

a Administração e declaração de inidoneidade 

O artigo 87 da Lei de Licitações traz, em seus incisos III e IV, as sanções 

mais graves que podem ser impostas aos licitantes e contratados, já que restringem, em 

último grau, a possibilidade de estes participarem de certames futuros e de com a 

Administração Pública contratar.  

                                                                                                                                                    
Ementa: Apelação Cível Contrato Administrativo. Inexecução contratual Procedimento administrativo Ato de 
retenção de valor de multa, na ocasião do pagamento pelos serviços, sem apreciação da defesa prévia no 
procedimento administrativo Não admissibilidade Maltrato ao due process of law Pedido procedente 
Sentença mantida. Nega-se provimento ao recurso interposto. (TJSP, Apelação 0048142-27.2010.8.26.0053, 
13ª Câmara de Direito Público, rel. Des. Ricardo Anafe, j. em 07/08/2013) 
188 PEREIRA JUNIOR, JESSÉ TORRES; RESTELATTO DOTTI, MARINÊS. Responsabilidade do contratado 

na administração de compras, serviços e obras. Em Boletim de Direito Administrativo, São Paulo, Ano 
XXVIII, nº 8, ago./2012, p. 937. 
189 Art. 412. O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal. 
190 Art. 9º. Não é válida a cláusula penal superior a importância de 10% do valor da dívida. 
191 Art. 54. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos 
preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as 
disposições de direito privado. 
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O tema será tratado em único tópico pelo fato de a aplicação destas sanções 

ter se tornado bastante similar por razões que serão expostas a seguir. 

A partir da análise isolada do texto legal, tem-se que a suspensão temporária 

de participar de licitações e o impedimento de contratar com a Administração, aqui 

fazendo referência ao artigo 6º, XII192, afastarão licitantes e contratados da esfera 

contratual administrativa, por período máximo de dois anos. Pelo fato de a redação do 

normativo utilizar, deliberadamente, a expressão “Administração”, e não “Administração 

Pública”, cuja concepção, para fins da Lei de Licitações, encontra-se no artigo 6º, XI193, 

parte da doutrina entende que seu âmbito de abrangência deveria ser o da “jurisdição 

administrativa” da autoridade que aplicou a penalidade. 

Isto porque, o artigo 6º, XII, qualifica “Administração” como a entidade 

responsável pela contratação, como aquela que atua diretamente no caso. Trata-se de 

específica autarquia, Secretarias de Estado, ou até mesmo sociedades de economia mista, 

como bancos públicos, etc.  

A declaração de inidoneidade, por seu turno, abrangeria a “Administração 

Pública” na acepção do artigo 6º, XI, incluindo todas as unidades e órgãos do Estado 

Nacional. Aqui, a penalidade é de competência para aplicação do Ministro ou Secretário de 

Estado ou Município, sem prazo determinado, produzindo efeitos até que promovida a 

reabilitação do interessado e reparados eventuais danos causados à Administração.  

Muito embora haja severas divergências a este respeito, como explica 

HONORATO DOS SANTOS194, as expressões contidas na própria Lei de Licitações não 

poderiam ser analisadas isoladamente, mas sim dentro do contexto em que inseridas. O 

vocábulo “Administração”, assim, teria um “significado essencialmente político-

administrativo, por ser um ato de administrar bens, serviços, valores e dinheiros públicos”, 

rol em que inserida a competência para controlar, gerenciar, fiscalizar a higidez de 

licitações e a execução de contratos celebrados pela própria, oportunidade em que também 

seria a detentora da titularidade para aplicar as respectivas sanções.  
                                                 
192 Art. 6o Para os fins desta Lei, considera-se: XII - Administração - órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente; 
193 Art. 6o Para os fins desta Lei, considera-se: XI - Administração Pública - a administração direta e indireta 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com 
personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e das fundações por ele instituídas ou 
mantidas; 
194 HONORATO DOS SANTOS, SÉRGIO. Distinção entre “Administração” e “Administração Pública”, 

para fins de aplicação das sanções previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93. Em Boletim de Direito 
Administrativo, São Paulo, Ano XXV, nº 1, jan./2009, p. 69/70. 
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A “Administração Pública”, segundo o mesmo autor, quando grafada com 

iniciais maiúsculas, representaria o próprio Estado, “com os seus três poderes precípuos: o 

povo, o território e o poder político”, sob a tutela de um poder soberano, como organização 

social voltada à gestão de interesses e objetivos comuns, dentre os quais figura o dever de 

afastar das licitações e contratos os assim considerados como inidôneos.  

No entanto, como adiantado, o entendimento jurisprudencial e doutrinário 

acerca da matéria é bastante controvertido. De acordo com CARVALHO FILHO195, no 

âmbito acadêmico, verificar-se-iam três correntes distintas, uma mais restrita, que 

entenderia que todas as sanções estariam limitadas ao âmbito da autoridade aplicadora da 

sanção; uma intermediária, que conceberia as sanções da forma acima mencionada, 

limitando a extensão do impedimento e da suspensão, mas ampliando, nacionalmente, a da 

declaração de inidoneidade; e, por fim, uma mais ampla, que entenderia pela expansão dos 

efeitos das três sanções a todos os entes federados, órgãos e entidades da Administração 

Direta e Indireta.  

Adepto da primeira corrente, BITTENCOURT196 aponta que a confusão 

decorre da deficiência técnica constatável na redação dos incisos XI e XII do artigo 6º da 

Lei de Licitações, acabando por prejudicar a sua precisa interpretação. Isto, porque o 

normativo teria se limitado a dar o conceito de “Administração” e de “Administração 

Pública”, não se manifestando, em momento algum, acerca dos reflexos de tal distinção na 

extensão das sanções previstas na lei. 

Além disso, em se tratando de normativo de tal natureza, em que vedada 

qualquer espécie de interpretação ampliativa em prejuízo do particular, no silêncio da lei a 

respeito da ligação entre os conceitos de “Administração” e “Administração Pública” e a 

abrangência das penas, seria defeso assim sustentar.  

Essa mesma linha restritiva é acompanhada por SUNDFELD197. O autor 

afirma que muito embora não se conceba, racionalmente, a possibilidade de um particular 

ser considerado inidôneo para determinado ente ou órgão, mas idôneo com relação aos 

demais, o regime jurídico administrativo punitivo não admite a interpretação extensiva, de 

                                                 
195 CARVALHO FILHO, JOSÉ DOS SANTOS. Manual de Direito Administrativo. 18ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Iuris, 2007, pp. 198/199. 
196 BITTENCOURT, SIDNEY. Licitação passo a passo. 6ed. Belo Horizonte: Fórum, 2010, p.  
197 SUNDFELD, CARLOS ARI. Licitação e contrato administrativo. 2ed. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 117. 
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modo que, na ausência de previsão legal expressa a respeito da abrangência das sanções, 

deve-se entender pela linha mais literal possível. 

Igualmente, a irradiação de efeitos de decisão exarada por integrante de 

determinado ente federativo não poderia afetar a liberdade contratual de outro, sob pena de 

violação do próprio pacto federativo, como aponta VILLELA SOUTO198.  

A posição intermediária é a que possui mais adeptos, ao entender pela 

abrangência limitada ao órgão ou ente da suspensão e impedimento, mas pelos efeitos 

nacionais da declaração de inidoneidade. Adota-se, como fundamento, a interpretação das 

expressões “Administração” e “Administração Pública”, como mencionado acima.  

Destaca-se, por exemplo, o entendimento de MARQUES NETO199, que ao 

distinguir os institutos, assevera que “pena de suspensão (...) tem irrefutável caráter 

constitutivo, colocando o particular violador numa situação temporária de ‘purgação’ da 

falta cometida”, ao passo que a declaração de inidoneidade, a respeito da qual “não existe 

meio termo”, teria o “o condão de ser, podemos dizer sem receio, a “pena de banimento” 

do campo dos que contratam como Estado.” Com base em tal premissa, o autor conclui que 

“não seria razoável que permitíssemos que um particular constituído em falta [no caso da 

suspensão] por um órgão público fosse indiretamente apenado por outro ente 

administrativo”, o que levaria ao efeito territorial limitado desta pena. Por outro lado, 

aponta que não se poderia admitir “que alguém declarado por uma autoridade pública 

como não reunindo os requisitos mínimos de idoneidade possa ser contratado por outra 

que, com este ato, estaria por avalizar a idoneidade”. 

Além disso, o jurista também levanta, como argumento favorável à tese 

defendida, a escala gradativa das sanções previstas pela Lei de Licitações, razão pela qual 

afirma que a “a sanção aplicada no âmbito do contrato, a suspensão é aplicada no âmbito 

da unidade administrativa em cuja jurisdição está o contrato e a declaração de 

inidoneidade, por decorrência, teria a extensão da Administração Pública”, respeitando a 

distinção feita pelos incisos XI e XII do artigo 6º, sob pena de, na hipótese de se sustentar 

o oposto, alcançar-se a “absurda” conclusão no sentido de que as penalidades de suspensão 

                                                 
198 VILLELA SOUTO, MARCOS JURUENA. Licitações e contratos administrativos. 3ed. Rio de Janeiro: 
Esplanada, 2000, p. 300. 
199 MARQUES NETO, FLORIANO AZEVEDO. Extensão das sanções administrativas de suspensão e 

declaração de inidoneidade. Em Boletim de Licitações e Contratos, São Paulo, nº 488, out./1997, pp. 
487/491. 
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e declaração de inidoneidade seriam indiferenciáveis, violando o princípio da 

proporcionalidade entre ilícito e sanção.  

Neste sentido, LOPES DE TORRES200, tratando destas divergências, 

assevera que deve ser observada a “incidência mais amena dos efeitos da suspensão”, com 

base na “análise sistemática do próprio estatuto”, que faz alusão à Administração para 

tratar da suspensão e do impedimento, mas se utiliza da expressão “Administração 

Pública” para tratar da inidoneidade. Em assim dispondo, o “estatuto estaria estipulando 

que no caso da suspensão a penalidade deveria ter seus efeitos restritos ao órgão ou à 

unidade administrativa que a aplicou”.  

Tratando exclusivamente da pena de suspensão, RIGOLIN201 também 

argumenta com o rol gradativo das penas, sustentando que, por ser esta menos grave que a 

declaração de inidoneidade, “pôde ficar adstrita ao âmbito exclusivo da entidade que a 

aplicou”. Mesmo reconhecendo a deficiência da técnica legislativa empregada, aponta que 

“se a lei quis que a suspensão fosse apenas cabida dentro da entidade que a aplicou, então 

assim seja aplicada, e que seus efeitos não extrapolem o escopo restrito que a lei 

delimitou”.  

Segundo MUKAI202, ainda, corroboraria com este entendimento o fato de o 

artigo 97203 da Lei de Licitações tipificar como crime a admissão à licitação ou contratação 

com aquele considerado inidôneo, sem aí incluir os abrangidos pela penalidade de 

suspensão ou impedimento, o que, pela interferência da esfera penal, reforçaria o caráter 

nacional da sanção. O mesmo é defendido, também, por PEREIRA JUNIOR204 e DI 

PIETRO205. 

                                                 
200 RONNY CHARLES, LOPES DE TORRES. Reflexões sobre a aplicação das sanções administrativas nas 

licitações públicas. Em Boletim de Direito Administrativo, São Paulo, Ano XXV, nº 11, nov./2009, p. 1249. 
201 RIGOLIN, IVAN BARBOSA. Suspensão do Direito de Licitar – Abrangência da penalidade. Em Doutrina 
ADCOAS, ano II, nº 7, jul./1999, pp. 226/227. 
202 MUKAI, TOSHIO. Como serão aplicadas as penalidades previstas nos contratos administrativos. Em 
Fórum de Contratação e Gestão Pública, Belo Horizonte, ano 8, nº 90, jun./2009, p. 15. 
203 Art. 97. Admitir à licitação ou celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo: 
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 
Parágrafo único. Incide na mesma pena aquele que, declarado inidôneo, venha a licitar ou a contratar com a 
Administração. 
204 “A diferença do regime legal regulador dos efeitos da suspensão e da declaração de inidoneidade reside no 
alcance de uma e de outra penalidade. Aplicada a primeira, fica a empresa punida impedida perante as 
licitações e contratações da Administração; aplicada a segunda, a empresa sancionada resulta impedida 
perante as licitações e contratações da Administração Pública. Assim é porque, em seu art. 6º, a Lei nº 
8.666/93 adota conceitos distintos para Administração e Administração Pública (...) Segundo o art. 87, III, a 
empresa suspensa do direito de licitar e de contratar com a “Administração” está impedida de fazê-lo tão 
somente perante o órgão, a entidade ou a unidade administrativa que aplicou a penalidade, posto que esta é a 
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Importante pormenorização, ainda, é trazida por PIMENTA OLIVEIRA206, 

ao reconhecer que, no caso da pena de suspensão, não é tão simples a delimitação de seus 

efeitos, mesmo que no interior da Administração envolvida. No caso de entidades da 

administração indireta, por serem detentoras de personalidade jurídica própria, a questão 

estaria resolvida: a penalidade se encerraria nestes limites. No entanto, na administração 

direta, o autor considera que a penalidade aplicada por uma secretaria de Estado, por 

exemplo, não poderia gerar efeitos apenas neste âmbito, mas sim perante toda a pessoa 

jurídica de que aquele órgão é parte integrante.  

Não foi outra a orientação dada pela Procuradoria Geral do Estado de São 

Paulo, no Parecer GPG 08/2004207, ao opinar no sentido de que as penas de suspensão 

temporária e de impedimento de contratar, aplicadas pelas autoridades competentes, geram 

efeitos perante todos demais órgãos e entes do Estado de São Paulo. A Secretária de 

Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, na Portaria nº 2208, de 11 de outubro de 2010 (que regulamenta o SICAF - Sistema 

de Cadastramento Unificado de Fornecedores) previu, contudo, que as penalidades do 
                                                                                                                                                    
definição que a lei adota. O mesmo art. 87, IV, proíbe a empresa declarada inidônea de licitar e de contratar 
com a “Administração Pública”, vale dizer, com todos os órgãos e entidades da Administração Pública 
brasileira, posto ser esta a definição inscrita no art. 6º, XI. Tanto que o art. 97 tipifica como crime ‘admitir à 
licitação ou celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo’, o que abrange todo o 
território nacional dada a competência privativa da União para legislar sobre direito penal (CF/88, art. 22, 1). 
E não há crime em admitir à licitação ou contratar empresa suspensa.” PEREIRA JUNIOR, JESSÉ TORRES. 
Comentários à lei de licitações e contratações da administração pública. 8ed. Rio de Janeiro: Renovar, 
2009, p. 861. 
205 “O inciso IV do artigo 87, ao falar em inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
parece estar querendo dar maior amplitude a essa penalidade, já que remete o intérprete, automaticamente, ao 
artigo 6º, XI, que define Administração Pública de forma a abranger “a administração direta e indireta da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com 
personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e das fundações por ele instituídas ou 
mantidas”. DI PIETRO, MARIA SYLVIA ZANELLA. Direito Administrativo, 20ed, São Paulo: Atlas, 2007, p. 
254. 
206 PIMENTA OLIVEIRA, JOSÉ ROBERTO. Aplicação das sanções nos procedimentos licitatórios. Em 
Boletim de Direito Administrativo, São Paulo, ano 29, nº 8, ago./2013, pp. 858/859.  
207 “39. Isto posto encaminho o assunto à deliberação de Vossa Excelência para, se assim anuir, aprovar a 
orientação no sentido de que: (...) b) a sanção de suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração, prevista no inciso III do artigo 87 da Lei nº 8.666/1993, 
aplicada pela autoridade competente mediante devido processo legal, gera efeitos sobre todos os órgãos e 
entidades da Administração Pública do Estado.” Íntegra do parecer disponível em 
http://www.sancoes.sp.gov.br/legislacao/parecer_gpg_008_2004.htm, acesso em 19/10/2013. 
208 Art. 40. São sanções passíveis de registro no SICAF, além de outras que a lei possa prever: III – 
suspensão temporária, conforme o inciso III do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993; IV – declaração de 
inidoneidade, conforme o inciso IV do artigo 87 da Lei nº 8.666, de 1993; § 1º A aplicação da sanção 
prevista no inciso III deste artigo impossibilitará o fornecedor ou interessado de participar de licitações e 
formalizar contratos, no âmbito do órgão ou entidade responsável pela aplicação da sanção. § 2º A aplicação 
da sanção prevista no inciso IV deste artigo impossibilitará o fornecedor ou interessado de participar de 
licitações e formalizar contratos com todos os órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (Alterado pela Instrução Normativa nº 1, de 10 
de fevereiro de 2012). 
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inciso III, do artigo 87, restringem-se ao órgão que impôs a infração, e a declaração de 

inidoneidade produziria efeitos nacionalmente. 

Por fim, ROCHA DIAS209 acaba por concluir que a natureza diversa das 

duas sanções em termos de intensidade da medida aflitiva justificaria a existência de 

limites distintos para ambas e, de certo modo, relega a um segundo plano os 

posicionamentos que buscam igualá-las.  

Há que se examinar, ainda, a corrente mais ampliativa, a que se filia o 

próprio CARVALHO FILHO210, que entende que ambas as sanções irradiariam idênticos 

efeitos perante toda a Administração Pública, evidentemente, em âmbito nacional. O autor, 

com a usual objetividade, aponta não conseguir “ver diferença de conceituação naqueles 

incisos do art. 6º”, notando apenas a “péssima e atécnica definição de Administração e 

Administração Pública”, concluindo que irrelevante se mostra a sanção aplicada, se 

suspensão ou declaração de inidoneidade, já que o que busca, em qualquer dos casos, é o 

afastamento do particular que pratica irregularidades neste âmbito. 

A distinção entre elas, assim, residiria apenas na limitação temporal, de dois 

anos para a suspensão e impedimento, e não inferior a este prazo, depois de concluída a 

reabilitação, para a declaração de inidoneidade, ponto de que RIGOLIN211 discorda 

frontalmente.  

Tratando da aplicabilidade prática do normativo, contudo, primeiro o 

Superior Tribunal de Justiça adota a corrente extensiva, definindo ser nacional e idêntica a 

extensão das sanções previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei de Licitações.  

A propósito, PIMENTA OLIVEIRA212 aponta que o primeiro 

posicionamento do Superior Tribunal de Justiça neste sentido se deu no Recurso Especial 

151.567/RJ213, cuja razão de decidir é bem sintetizada na própria ementa e em que se 

                                                 
209 ROCHA DIAS, EDUARDO. Sanções administrativas aplicáveis a licitantes e contratados. São Paulo: 
Dialética, 1997, p. 103. 
210 CARVALHO FILHO, JOSÉ DOS SANTOS. Manual de Direito Administrativo. 18ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Iuris, 2007, p. 61. 
211 “Fosse para serem iguais os efeitos das duas penalidades, então a lei não diferenciaria tão 
escandaradamente a suspensão – pela Administração – da declaração de inidoneidade – pela Administração 
Pública”. RIGOLIN, IVAN BARBOSA. Suspensão do Direito de Licitar – Abrangência da penalidade. Em 
Doutrina ADCOAS, ano II, nº 7, jul./1999, p. 227. 
212 PIMENTA OLIVEIRA, JOSÉ ROBERTO. Aplicação das sanções nos procedimentos licitatórios. Em 
Boletim de Direito Administrativo, São Paulo, ano 29, nº 8, ago./2013, p. 859. 
213 Ementa: “ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – SUSPENSÃO 
TEMPORÁRIA – DISTINÇÃO ENTRE ADMINISTRAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
INEXISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA - 
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verifica que a Corte, por meio de interpretação finalística do dispositivo, fez prevalecer a 

potencial intenção moralizadora do normativo, mesmo que em detrimento de comandos 

expressos, mas não tão bem escritos, sob a intenção de afastar de certames e contratações 

um universo bem mais amplo de particulares. 

Em artigo destinado exclusivamente a comentar este julgado, MUKAI214 faz 

severas críticas tanto ao seu resultado, quanto ao Ministro Relator e à doutrina por ele 

utilizada para fundamentar seu voto. O autor aponta passagem do voto em que o 

magistrado assevera que a distinção entre Administração e Administração Pública não 

apresentaria consistência enquanto não houvesse regramento mais detalhado sobre o tema, 

todavia, para ele, a já exaustivamente mencionada redação do artigo 6º, incisos XI e XII da 

Lei de Licitações atenderia a esta necessidade de regramento, dispositivos estes aos quais 

teria sido negada expressa vigência, justamente pelo Tribunal cuja atribuição 

constitucional seria a de, justamente, zelar pela sua melhor aplicação. 

Desde a prolação deste julgado, não foi outro o resultado de julgamentos 

daquela Corte em casos análogos215. No entanto, o Tribunal de Contas da União, em que a 

corrente intermediária normalmente predominava, oscilou na análise do tema216. Também 

                                                                                                                                                    
LEGALIDADE – LEI 8.666/93, ART. 87, INC. III. - É irrelevante a distinção entre os termos Administração 
Pública e Administração, por isso que ambas as figuras (suspensão temporária de participar em licitação (inc. 
III) e declaração de inidoneidade (inc. IV) acarretam ao licitante a não-participação em licitações e 
contratações futuras. - A Administração Pública é una, sendo descentralizadas as suas funções, para melhor 
atender ao bem comum. - A limitação dos efeitos da “suspensão de participação de licitação” não pode ficar 
restrita a um órgão do poder público, pois os efeitos do desvio de conduta que inabilita o sujeito para 
contratar com a Administração se estendem a qualquer órgão da Administração Pública. - Recurso especial 
não conhecido.” (Recurso Especial 151.567/RJ, Segunda Turma, rel. Min. Francisco Peçanha Martins, j. em 
25/02/2003) 
214 MUKAI, TOSHIO. Suspensão temporária de licitar e contratar e declaração de inidoneidade abrangem a 

Administração Pública de modo geral? Uma decisão contra-legem e inconstitucional do STJ. Em Fórum de 
Contratação e Gestão Pública, Belo Horizonte, ano II, nº 23, jul./2011, pp. 2887/2888. 
215 Veja-se: MS 19657/DF, Primeira Seção, rel. Min. Eliana Calmon, j. em 14/08/2013; RMS 32628 / SP, 
Segunda Turma, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 06/09/2011; REsp 174.274/SP, Segunda Turma, 
rel. Min. Castro Meira, j. em 19/10/2004. 
216 Veja-se: “A proibição de contratação de particular que já revelou ser indigno de ser contratado pela 
Administração, descumprindo obrigações anteriormente pactuadas, como é o caso do particular punido com a 
sanção prevista no inciso III do art. 87, tem o nítido propósito de evitar fraudes e prejuízos ao erário.  
Não procede a idéia de que o legislador tenha deliberadamente impedido o administrador de evitar tais 
prejuízos e fraudes. A Administração tem a obrigação de evitar a produção de evento que supõe danoso, ante 
a presença de elementos que permitam formar fundada convicção quanto ao resultado. (...) 4. Considerando 
que ainda não há jurisprudência consolidada sobre a matéria em discussão, e tendo em vista que a linha 
defendida pelo Revisor carrega o nobre propósito de dar proteção à Administração Pública e, enfim, ao 
interesse público, não vejo óbice a que esta Corte reveja seu posicionamento anterior, para considerar legal a 
inserção, pela Infraero, de cláusula editalícia impeditiva de participação daqueles incursos na sanção prevista 
no inciso III da Lei 8.666/1993, na forma proposta pelo Ministro Walton Alencar Rodrigues, cujo voto passo 
a acompanhar.” (Acórdão 2.218/2011, 1ª Turma, Sessão Ordinária de 12/04/2011). 
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comentando especificamente aquele julgado, MUKAI217 critica a inclinação de alguns dos 

Ministros a passar a adotar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, 

que “vai exatamente contra a interpretação estritamente legal da Lei n 8.666/93”. 

De todo modo, em boletim informativo oficial218, divulgou-se resultado de 

deliberação do plenário da Corte de Contas, no sentido de que “A sanção prevista no art. 

87, inciso III, da Lei 8.666/93 produz efeitos apenas em relação ao órgão ou entidade 

sancionador (...)”, de modo que, ao menos por enquanto, ainda persiste a adoção da 

corrente intermediária. 

Entrementes, acerca do Tribunal de Contas da União, também se mostra 

oportuno destacar que tal panorama restringe-se às decisões proferidas quando da análise 

de cláusulas editalícias e decisões da Administração Pública em matéria licitatória, o que 

não se confunde com a competência própria da Corte de Contas para impor, diretamente, a 

pena de declaração de inidoneidade com fundamento no artigo 46, da Lei 8.443/1992219, 

que possui regramento distinto em todos os aspectos. Inclusive, já houve pronunciamento 

do Supremo Tribunal Federal220 e do próprio Tribunal de Contas221 a respeito do tema, em 

que atestada tal distinção.  

                                                 
217 MUKAI, TOSHIO. Suspensão temporária de licitar e contratar com o poder público só abrange o órgão 

que aplicou a sanção. O princípio da especialidade administrativa. Em Fórum de Contratação e Gestão 
Pública, Belo Horizonte, ano 10, nº 115, jul/2011, pp. 40/41. 
218 Informativo de Licitações e Contratos nº 165, de 21 de agosto de 2013, Tribunal de Contas da União, 
disponível em: http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/INFOJURIS/INFO_TCU_LC_2013_165.doc, 
acesso em 15/10/2013. 
219Art. 46. Verificada a ocorrência de fraude comprovada à licitação, o Tribunal declarará a inidoneidade do 
licitante fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal. 
220 Ementa: “Conflito de atribuição inexistente: Ministro de Estado dos Transportes e Tribunal de Contas da 
União: áreas de atuação diversas e inconfundíveis. 1. A atuação do Tribunal de Contas da União no exercício 
da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das entidades administrativas 
não se confunde com aquela atividade fiscalizatória realizada pelo próprio órgão administrativo, uma vez que 
esta atribuição decorre da de controle interno ínsito a cada Poder e aquela, do controle externo a cargo do 
Congresso Nacional (CF, art. 70). 2. O poder outorgado pelo legislador ao TCU, de declarar, verificada a 
ocorrência de fraude comprovada à licitação, a inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até 
cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal (art. 46 da L. 8.443/92), não se confunde com o 
dispositivo da Lei das Licitações (art. 87), que - dirigido apenas aos altos cargos do Poder Executivo dos 
entes federativos (§ 3º) - é restrito ao controle interno da Administração Pública e de aplicação mais 
abrangente. 3. Não se exime, sob essa perspectiva, a autoridade administrativa sujeita ao controle externo de 
cumprir as determinações do Tribunal de Contas, sob pena de submeter-se às sanções cabíveis. 4. Indiferente 
para a solução do caso a discussão sobre a possibilidade de aplicação de sanção - genericamente considerada 
- pelo Tribunal de Contas, no exercício do seu poder de fiscalização, é passível de questionamento por outros 
meios processuais.” (AgRg na Petição 3.606/DF, Tribunal Pleno, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. em 
21/09/2006). 
221 Trecho: “Também não existe contradição entre o disposto nos artigos 46 da Lei 8443/1992 e 87, inciso IV, 
in fine e §3º, in fine, da Lei 8666/1993. O primeiro dispositivo é aplicável à fraude à licitação e o segundo 
trata de sanção pela inexecução total ou parcial do contrato. São circunstâncias distintas. Verificada fraude à 
licitação, é competente o Tribunal para aplicar a sanção. Tratando-se de inexecução total ou parcial de 
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Exposta toda esta conjuntura, ainda que reconhecida a palavra final do 

Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema, na condição de último intérprete da 

legislação infraconstitucional, particularmente se concorda com a corrente de pensamento 

intermediária, que defende a abrangência nacional da declaração de inidoneidade, mas 

prefere limitar os efeitos da suspensão e do impedimento ao âmbito do órgão ou entidade 

que aplicou a pena. 

Respeitado o entendimento daqueles que adotam a corrente restritiva, 

entende-se que a Lei de Licitações é suficientemente clara ao diferenciar as sanções 

previstas nos artigo III e IV, do artigo 87, não somente pelo prazo de duração da medida 

aflitiva. Tal ponto de vista, em momento algum, interpreta de forma extensiva dispositivos 

de teor sancionatório, mas somente os analisa sistematicamente, de modo a permitir que 

produzidos os efeitos idealizados pelo legislador racional. Os incisos XI e XII do artigo 6º 

lá se encontram por uma razão específica, do mesmo modo que a menção às expressões 

“Administração” e “Administração Pública” nos incisos III e IV do artigo 87. 

Até mesmo porque, além da abrangência dos efeitos, as penas de suspensão 

e impedimento se diferenciam da declaração de inidoneidade pelo prazo da punição, na 

competência para imposição e, de acordo com JUSTEN FILHO222, em posicionamento que 

não encontra muito eco em outras produções, também em seu aspecto finalístico, tendo, a 

suspensão e o impedimento, “cunho cominatório”, destinando-se a “assegurar a execução 

específica da obrigação de fazer” assumida pelo contratado, ao passo que a declaração de 

inidoneidade teria “cunho retributivo e aflitivo”, visando exclusivamente à punição do 

“sujeito que tivesse praticado uma conduta em si mesma reprovável”. No entanto, o 

próprio autor aponta que tal distinção está longe de ser absoluta, e que as penas podem ser 

aplicadas independentemente de vinculações desta natureza. 

Igualmente, o caráter de norma geral dos dispositivos envolvidos, da Lei de 

Licitações, elaborada no exercício de competência constitucional, além do interesse 

público envolvido, mostra-se suficiente para superar o óbice relacionado à impossibilidade 

de a decisão de um ente federativo atingir as decisões dos demais e, consequentemente, 

violar o pacto federativo. 

                                                                                                                                                    
contrato, cabe ao Ministro de Estado declarar a inidoneidade.” (Acórdão 2.421/2009, Plenário, Sessão 
Ordinária de 14/10/2009). 
222 JUSTEN FILHO, MARÇAL. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 14ed. São Paulo: 
Dialética, 2010, pp. 892/893. 
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Especificamente no que concerne à competência para aplicação das 

penalidades, cabe um final comentário ligado ao controvertido posicionamento adotado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Já se comentou alhures que a única prescrição relativa à 

competência trazida pela Lei de Licitações envolve a declaração de inidoneidade, que se 

restringe a agentes políticos, como Ministros e Secretários de Estado ou Município.  

No entanto, retomando os elementos da teoria geral das sanções, levando em 

consideração que o Superior Tribunal de Justiça entende que as penas de suspensão, 

impedimento e declaração de inidoneidade possuem idêntica extensão e efeitos, com 

variações apenas na sua duração, não se poderia admitir, a princípio, que a autoridade 

competente para a sua aplicação fosse distinta.  

Ora, se os efeitos materiais da sanção são os mesmos, idênticas também 

devem ser as garantias concedidas ao administrado no processo administrativo destinado à 

imposição da pena. A Lei de Licitações atribui competência a agentes políticos de grande 

expressão para aplicar, igualmente, as penas de maior extensão, mostrando-se 

inconcebível, por esta razão, permitir que autoridades de menor nível hierárquico as 

imponham. 

Sobre o tema, ZARDO GUEDES223 reforça este entendimento, destacando 

que o próprio Superior Tribunal de Justiça224, ao cuidar do foro por prerrogativa de função 

                                                 
223 ZARDO GUEDES, FRANCISCO AUGUSTO. A competência para imposição de sanções em licitações e 

contratos administrativos – legalidade e eficiência. Em Fórum de Contratação e Gestão Pública, Belo 
Horizonte, ano 11, nº 132, dez./2012, pp. 40/41. 
224 Ementa: “CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE CONTRA 
GOVERNADOR DE ESTADO. DUPLO REGIME SANCIONATÓRIO DOS AGENTES POLÍTICOS: 
LEGITIMIDADE. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO: RECONHECIMENTO. USURPAÇÃO 
DE COMPETÊNCIA DO STJ. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA RECLAMAÇÃO. 
1. Excetuada a hipótese de atos de improbidade praticados pelo Presidente da República (art. 85, V), cujo 
julgamento se dá em regime especial pelo Senado Federal (art. 86), não há norma constitucional alguma que 
imunize os agentes políticos, sujeitos a crime de responsabilidade, de qualquer das sanções por ato de 
improbidade previstas no art. 37, § 4.º. Seria incompatível com a Constituição eventual preceito normativo 
infraconstitucional que impusesse imunidade dessa natureza. 2. Por decisão de 13 de março de 2008, a 
Suprema Corte, com apenas um voto contrário, declarou que “compete ao Supremo Tribunal Federal julgar 
ação de improbidade contra seus membros” (QO na Pet. 3.211-0, Min. Menezes Direito, DJ 27.06.2008). 
Considerou, para tanto, que a prerrogativa de foro, em casos tais, decorre diretamente do sistema de 
competências estabelecido na Constituição, que assegura a seus Ministros foro por prerrogativa de função, 
tanto em crimes comuns, na própria Corte, quanto em crimes de responsabilidade, no Senado Federal. Por 
isso, "seria absurdo ou o máximo do contra-senso conceber que ordem jurídica permita que Ministro possa 
ser julgado por outro órgão em ação diversa, mas entre cujas sanções está também a perda do cargo. Isto seria 
a desestruturação de todo o sistema que fundamenta a distribuição da competência" (voto do Min. Cezar 
Peluso). 3. Esses mesmos fundamentos de natureza sistemática autorizam a concluir, por imposição lógica de 
coerência interpretativa, que norma infraconstitucional não pode atribuir a juiz de primeiro grau o julgamento 
de ação de improbidade administrativa, com possível aplicação da pena de perda do cargo, contra 
Governador do Estado, que, a exemplo dos Ministros do STF, também tem assegurado foro por prerrogativa 
de função, tanto em crimes comuns (perante o STJ), quanto em crimes de responsabilidade (perante a 
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nas ações de improbidade contra agentes políticos, decidiu pela “competência implícita 

complementar, ditada por fundamentos de natureza sistemática e imposição lógica de 

coerência interpretativa”. Decidiu-se, naquela oportunidade, que se o ordenamento prevê a 

prerrogativa de foro para agentes políticos em ações que possam culminar com a perda de 

cargo, como em crimes de responsabilidade, a mesma pena, prevista na Lei de 

Improbidade Administrativa, somente poderia ser aplicada por aquele mesmo foro, 

previamente estabelecido. 

Mesmo com a reconhecida identidade das sanções, a infração criminal 

prevista no artigo 97, da Lei de Licitações, não se estenderia à hipótese de se admitir ao 

certame ou contratar com particular suspenso, tendo em vista que, em matéria penal, a 

tipicidade exigida é deveras mais estrita que a observada no Direito Administrativo. Deste 

modo, jamais se poderá ler “empresas suspensas ou impedidas” onde da lei expressamente 

constou a criminalização da contratação ou admissão à licitação de particulares declarados 

inidôneos.  

 

4.3. APLICABILIDADE DAS SANÇÕES: QUESTIONAMENTOS E DIVERGÊNCIAS 

Em termos de níveis de intensidade, gradativas como se mostram as sanções 

elencadas no artigo 87 da Lei de Licitações, também assim se apresentam os 

questionamentos encontrados, acadêmica e jurisprudencialmente, a seu respeito. Com 

efeito, nem a mera advertência escapa de críticas, que vão aumentando em quantidade e 

intensidade conforme também se incrementa a gravidade das medidas aflitivas impostas 

aos particulares. 

4.3.1. Da violação aos princípios da legalidade e da tipicidade 

A mais contundente e ampla crítica formulada ao texto do artigo 87 da Lei 

de Licitações refere-se à violação dos princípios da legalidade e da tipicidade. Por abranger 

todas as espécies sancionatórias, que padeceriam do mesmo mal, a temática será 

examinada antes das demais controvérsias constatadas. 

De acordo com o que se examinou anteriormente (itens 3.4 e 3.5), um dos 

principais aspectos a serem observados pela Administração Pública no exercício da 

                                                                                                                                                    
respectiva Assembléia Legislativa). É de se reconhecer que, por inafastável simetria com o que ocorre em 
relação aos crimes comuns (CF, art. 105, I, a), há, em casos tais, competência implícita complementar do 
Superior Tribunal de Justiça. 4. Reclamação procedente, em parte.” (Reclamação 2.790/SC, Corte Especial, 
rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. em 02/12/2009) 
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atividade punitiva, sob pena de nulidade dos atos praticados, relaciona-se a esses 

princípios. 

Como consectário do princípio da legalidade estrita, exige-se, em regra, para 

fins de exercício da potestade estatal sancionatória, que todas as condutas passíveis de 

punição por parte do Estado, independentemente do ramo jurídico em que inseridas, sejam 

previamente estabelecidas em lei, com estrita correlação entre conduta e a respectiva 

sanção. 

Trata-se de garantia fundamental trazida pelo ordenamento com fins de 

afastar a discricionariedade do agente sancionador, fortalecendo a segurança jurídica e 

permitindo ao administrado ter inequívoca e prévia ciência acerca dos atos que poderá 

praticar, bem como das consequências previstas pelo ordenamento ao descumprimento de 

determinada norma de conduta.  

A Lei de Licitações, por seu turno, limita-se a estabelecer quatro 

modalidades de sanções, aqui incluindo as do inciso III do artigo 87 em um único tipo, pela 

“inexecução total ou parcial do contrato”, o que, para alguns, é causa suficiente para que 

reconhecida a inconstitucionalidade da norma, dada a inobservância ao princípio da 

tipicidade e consequente violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica. 

Destaca-se, nesse sentido, o posicionamento capitaneado por JUSTEN 

FILHO225, segundo o qual o artigo 87 da Lei de Licitações padeceria de 

inconstitucionalidade, por não estabelecer qual sanção seria aplicável a cada caso concreto, 

de modo prévio e preciso, abrindo inadmissível margem discricionária ao administrador 

público em matéria sancionatória. O autor sugere a realização de exercício comparativo 

entre o normativo sob exame e hipotética lei penal que cominasse a pena de reclusão pela 

prática de “ato criminoso”, sustentando que, pela mesma ausência de tipicidade, esta seria 

tão inaplicável quanto aquela; a argumentação prossegue por meio de novo exemplo 

extremo em que, além daquela pena de reclusão pela prática de “ato criminoso”, haveria 

outra prevendo a pena de multa pecuniária e outra cominando pena restritiva de direitos, 

todas pela prática de “ato criminoso”. 

Aqui, a inaplicabilidade decorreria não só da ausência de tipicidade, mas 

também de abusiva discricionariedade conferida ao aplicador das penas, que teria a 

                                                 
225 JUSTEN FILHO, MARÇAL. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 14ed. São Paulo: 
Dialética, 2010, pp. 882/883. 
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faculdade de definir, em momento posterior ao cometimento da infração, qual pena aplicar, 

violando, assim, uma série de princípios de ordem garantista. 

Este inconformismo é compartilhado por MUKAI226, para quem os 

dispositivos também padeceriam de inconstitucionalidade, entendendo caber somente à lei 

a tarefa de definir condutas ilícitas e as respectivas sanções. Para o autor, “as infrações e 

suas tipificações, assim como suas gradações e sanções”, deveriam ser fixadas em outras 

leis editadas pelos demais entes da federação, pelo fato de a descrição das infrações como 

realizada na Lei de Licitações não permitir, previamente, quando cada espécie 

sancionatória seria cabível. 

Merece destaque, ainda, o posicionamento de BACELLAR FILHO227, para 

quem, no âmbito do exercício da atividade sancionatória, seria inadmissível a “atipicidade 

da infração e a ampla discricionariedade na aplicação da sanção”. Na mesma direção se 

posiciona HACHEM228, que se filia a tal pensar, reconhecendo-o como “único adequado” 

ao ordenamento jurídico vigente, asseverando que, sob a ótica do núcleo principiológico, 

de origem constitucional, que rege o direito administrativo repressivo, dos direitos e 

garantias fundamentais do cidadão se originam limitações às prerrogativas das autoridades, 

dentre elas a necessária observância à legalidade estrita e à tipicidade, que visam à 

mitigação de autoritarismo e redução de arbitrariedades. 

A respeito do tema, MELLO229 chega a assim intitular subitem de sua obra: 

“exemplar violação do princípio [da tipicidade]: as sanções previstas na Lei 8.666/1993”. 

No entanto, ao diferenciar os níveis de pormenorização exigíveis para a aplicação das 

penalidades dos incisos I e II e dos incisos III e IV, aponta que a tipificação penal não se 

confunde com a tipificação administrativa, que pode se dar de forma indireta, por meio da 

exposição de deveres de conduta em dispositivos esparsos, que são atraídos pelos conceitos 

jurídicos indeterminados propositalmente abertos, inseridos na redação dos tipos. 

                                                 
226 MUKAI, TOSHIO. Reflexões sobre a aplicação pelos órgãos e entidades públicas das sanções previstas 

nos artigos 87 e 88 da Lei nº 8.666/1993. Em Fórum de Contratação e Gestão Pública, Belo Horizonte, ano 
11, nº 127, jul./2012, pp.39/41.  
227 BACELLAR FILHO, ROMEU FELIPE. Contrato administrativo e princípios constitucionais do direito 

administrativo sancionador: prescritibilidade da pretensão punitiva, retroação da lei mais benéfica e 

tipicidade. Em BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Reflexões sobre direito administrativo. Belo Horizonte: 
Fórum, 2009, p. 241. 
228 HACHEM, DANIEL WUNDER. O regime jurídico-constitucional das sanções administrativas aplicáveis 

aos licitantes e contratados. Em Fórum de Contratação e Gestão Pública, Belo Horizonte, ano 10, nº 120, 
dez./2011, p. 54. 
229 MELLO, RAFAEL MUNHOZ DE. Princípios constitucionais de direito administrativo sancionador: as 

sanções administrativas à luz da constituição federal de 1988. São Paulo: Malheiros, 2007, pp. 136/139. 
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Neste sentido, a lei formal “arrola[ria] os deveres dos particulares e, noutro 

dispositivo, determinaria que a inobservância de tais deveres” configuraria sanção 

administrativa sancionável desta ou daquela maneira. A tipicidade, portanto, não seria 

direta e individualizada, mas sim referencial a outro dispositivo em que estipulada uma 

“obrigação ou proibição”, cuja inobservância caracterizaria o ilícito administrativo, sem 

sustentar que tal agir configuraria qualquer ilegalidade. É o caso, por exemplo, das causas 

de rescisão contratual imputáveis ao contratado, consoante rol do artigo 78 da Lei de 

Licitações. 

Apesar da contundência de tais postulados, na prática, confrontações deste 

nível não costumam ser frutíferas, nem impedem a aplicação do normativo. Em verdade, 

majoritária é a corrente em sentido oposto, que entende serem plenamente aplicáveis as 

sanções da Lei de Licitações a todos os entes federativos, mesmo que se sugiram, em 

algumas oportunidades, a possibilidade e a necessidade de pormenorização das condutas 

no edital ou no contrato a ser celebrado com o vencedor do certame. 

Confira-se, a este respeito, a lição de PEREIRA JUNIOR230, que defende 

ser da “natureza das penalidades administrativas o abrandamento do rigor na tipificação da 

conduta que gera o juízo de reprovação”. O autor destaca que não seriam encontradas na 

lei definições de tipos dos quais decorreria a específica sanção, pelo fato de se, 

prudentemente, abrir-se à Administração espaço para que, desde que atendido ao devido 

processo legal e demais exigências correlatas, dosar a penalidade apropriada a cada caso 

concreto. A justificativa para tanto residiria no fato de “a casuística [ser] inumerável”, de 

modo que uma vasta gama das mais variadas circunstâncias poderá se combinar para 

“atenuar ou agravar a inexecução atraente de penalidade”.  

Acerca da crítica mencionada acima, relativa ao excesso de 

discricionariedade, PIMENTA OLIVEIRA231 aponta que tal constatação é “ilusória” e que 

o problema “não é tão grande quanto aparenta”. Sendo, a discricionariedade, o poder de 

decisão conferido pela lei ao administrador para agir, no caso concreto, de acordo com 

critérios de oportunidade e conveniência e, estabelecendo, a lei, um rol gradativo de 

sanções a ser aplicado no bojo de uma relação contratual, caberá ao próprio procedimento 

administrativo sancionatório, inafastável em qualquer hipótese, limitar aquela 
                                                 
230 PEREIRA JUNIOR, JESSÉ TORRES. Comentários à lei de licitações e contratações da administração 

pública. 8ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 859. 
231 PIMENTA OLIVEIRA, JOSÉ ROBERTO. Aplicação das sanções nos procedimentos licitatórios. Em 
Boletim de Direito Administrativo, São Paulo, ano 29, nº 8, ago./2013, pp. 857/858.  
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discricionariedade, com destaque para a observância do princípio da proporcionalidade, no 

momento da fixação das sanções. 

Em verdade, tais constatações remetem ao que já se expôs ao tratar do 

direito administrativo punitivo nas relações de sujeição especial, rol em que, sem sombra 

de dúvida, inserem-se os contratos administrativos e os certames licitatórios. Nestas 

situações, resta distanciada a tipicidade administrativa da penal, conferindo-se, de fato, 

certa margem de discricionariedade ao agente público para escolher a melhor opção, 

sempre nos limites da lei e de acordo com as nuances de cada situação, sempre se 

submetendo à legalidade. A vinculação da discricionariedade a esta ampla legalidade, por 

assim dizer, também permite maior controle, inclusive judicial, das decisões tomadas, 

inclusive em se tratando de violação da proporcionalidade, ora abrangida pela legalidade 

em sentido amplo, no momento da definição de sanções, o que fortalece a plena 

aplicabilidade do artigo 87 da Lei de Licitações. 

Ainda assim, há doutrinadores que sugerem a suplementação editalícia e 

contratual das “hipóteses de incidência” das sanções, aqui tomando emprestada a expressão 

cara ao Direito Tributário. É o que faz, por exemplo, ROCHA DIAS232, para quem, sem 

que jamais se altere o rol de sanções por via infra legal, possam ser preenchidas eventuais 

lacunas verificadas no texto normativo por meio dos editais, obviamente prévios à 

contratação, que trariam maior previsibilidade ao agir administrativo. 

Em apontamento semelhante, MOTTA e MORAIS AZEVEDO233 sustentam 

que a “especificação mais minudente, no edital e no contrato, das condutas tidas como 

reprováveis correspondentes aos tipos caracterizados com expressões vagas atende à 

necessidade de previamente fazer conhecer ao cidadão os comportamentos que lhe são 

vedados”. Dando destaque ao procedimento administrativo e seu balizamento pelos 

princípios da proporcionalidade, moralidade, impessoalidade e motivação, concluem pela 

aplicabilidade do normativo também favorecida pela revisibilidade judicial dos atos do 

processo e decisões tomadas ao seu cabo. 

Oportuno retomar, outrossim, questões tratadas em capítulo introdutório, em 

que se mencionou haver críticas ao excessivo intervencionismo da Lei de Licitações, ao 

                                                 
232 ROCHA DIAS, EDUARDO. Sanções administrativas aplicáveis a licitantes e contratados. São Paulo: 
Dialética, 1997, p. 75. 
233 MOTTA, FABRÍCIO; MORAIS AZEVEDO, JORDANA. Devido processo e aplicação das sanções nas 

licitações e contratos. Em Fórum de Contratação e Gestão Pública, Belo Horizonte, ano 11, nº 132, 
dez./2012, p. 31. 
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limitar a liberdade contratual e de contratar da Administração Pública, vinculando aos seus 

termos boa parte do agir administrativo. Veja-se, nesse sentido, a vastidão de cláusulas 

contratuais que o artigo 55234 daquele diploma impõe como essenciais, com destaque para 

o conteúdo dos incisos II, III, IV, VII e VIII. 

Ora, se decorre do próprio texto legal a obrigatoriedade de que o contrato, 

precedido do vinculante instrumento convocatório, trate, por exemplo, do regime de 

execução, preço, prazos, etapas e, principalmente, de penalidades, tudo estritamente 

relacionado ao objeto do contrato, não se vê razão em exigir da Lei Geral que cuide destes 

mesmos pormenores, muito menos em pretender impedir ou restringir sua aplicação com 

base neste mesmo raciocínio. Foi feita clara opção legislativa no sentido de impor ao 

contrato a tarefa de descer a tais detalhes, o que também pode ser constatado em sua parte 

sancionatória. 

A Lei de Licitações do Estado da Bahia (Lei Estadual nº 9.433/2005) 

efetuou a tão necessária, segundo alguns, pormenorização de condutas de licitantes e 

contratados para fins de apenamento, em seus artigos 184 e 185235, os quais, contudo, não 

                                                 
234 Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: I - o objeto e seus elementos 
característicos; II - o regime de execução ou a forma de fornecimento; III - o preço e as condições de 
pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização 
monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento; IV - os prazos de início de 
etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso; V 
- o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da 
categoria econômica; VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas; VII - 
os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas; VIII - os casos 
de rescisão; IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa 
prevista no art. 77 desta Lei; X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, 
quando for o caso; XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao 
convite e à proposta do licitante vencedor; XII - a legislação aplicável à execução do contrato e 
especialmente aos casos omissos; XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do 
contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
235 Art. 184 - Constitui ilícito administrativo a prática dos seguintes atos pelo licitante: I - impedir, frustrar ou 
fraudar o procedimento licitatório, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, com o intuito 
de obter, para si ou para outrem, vantagem; II - devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento 
licitatório, ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo; III - afastar licitante, por meio de violência, 
grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; IV - desistir de licitar, em razão de 
vantagem oferecida; V - apresentar declaração ou qualquer outro documento falso, visando ao cadastramento, 
à atualização cadastral ou à participação no procedimento licitatório; VI - recusar-se, injustificadamente, após 
ser considerado adjudicatário, em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do 
prazo estabelecido pela Administração, exceto quanto aos licitantes convocados nos termos do art. 59, inciso 
XII, desta Lei, que não aceitarem a contratação nas mesmas condições propostas pelo primeiro adjudicatário, 
inclusive quanto ao prazo e preço; VII - cometer fraude fiscal.  
Art. 185 - Constitui ilícito administrativo a prática dos seguintes atos, pelo contratado: I - admitir, possibilitar 
ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual, durante a execução do 
contrato celebrado com o Poder Público, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação ou nos 
respectivos instrumentos contratuais; II - haver concorrido, comprovadamente, para a consumação de 
ilegalidade, obtendo vantagem indevida ou se beneficiando, injustamente, das modificações ou prorrogações 
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são tão específicos quanto se imaginaria, já que foi feito uso de diversos conceitos 

jurídicos indeterminados. As disposições ali inseridas, com efeito, não apresentam 

conteúdo a partir do qual se pudesse sustentar ter havido plena observância à estrita 

tipicidade. 

Não se pode perder de vista, ainda, a premissa anteriormente fixada no 

sentido de conceber o conteúdo do artigo 87 da Lei de Licitações como norma geral, para 

fins de observância indistinta em âmbito nacional. Foi justamente esta – a necessidade de 

uniformidade de aplicação por todos os entes e órgãos da Administração – o critério 

adotado para que alcançada tal conclusão. 

Também restou assentado que as normas gerais, muito embora dotadas de 

generalidade superior às normas comuns, especificamente no caso da Lei de Licitações, 

prescindem de complementação ou suplementação normativa para serem aplicáveis aos 

casos concretos. A partir disso, questiona-se a coerência dos posicionamentos que 

discutem a legalidade, e até sugerem a inconstitucionalidade, de norma geral, justa e 

curiosamente, pelo simples fato de ser geral, com o perdão da repetição. 

Muito embora não se negue que o texto legislativo poderia ter sido mais 

bem elaborado, a técnica redacional não é a razão de seu caráter aberto, que se justifica, em 

verdade, pela já mencionada necessidade de regular a matéria de modo suficiente, 

definindo espécies sancionatórias e competências, mas sem enrijecer e dificultar a atuação 

dos agentes públicos das mais diversas localidades, que deparam, no cotidiano, com 

situações das mais peculiares e que demandam cerca discricionariedade. 

4.3.2. Da competência administrativa em matéria sancionatória 

Tratando de competência, oportuno fazer uso da precisa definição de 

autoridade contida no artigo 1º, §2º, III, da Lei de Processo Administrativo, como sendo o 

“servidor ou agente público dotado de poder de decisão”. Acerca do dispositivo, 

NOHARA e MARRARA236, depois de criticarem a desnecessidade de a lei ter 

                                                                                                                                                    
contratuais; III - ensejar a sua contratação pela Administração, no prazo de vigência da suspensão do direito 
de licitar ou contratar com a Administração ou da declaração de inidoneidade; IV - incorrer em inexecução 
de contrato; V - fraudar, em prejuízo da Administração, os contratos celebrados: a) elevando arbitrariamente 
os preços; b) vendendo, como verdadeiro ou perfeito, bem falsificado ou deteriorado; c)entregando bem 
diverso do contratado; d)alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida; e)tornando, 
injustificadamente, mais oneroso o contrato. VI - frustrar, injustificadamente, licitação instaurada pela 
Administração; VII - cometer fraude fiscal. 
236 NOHARA, IRENE PATRÍCIA e MARRARA, THIAGO. Processo Administrativo – Lei nº 9.784/99 

comentada. São Paulo: Atlas, 2009, pp. 34/35. 
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mencionado, ao mesmo tempo, “servidor ou agente público”, já que aquele seria espécie 

deste, apontam que a definição legal bastante se aproximou da definição comum de 

autoridade, advinda do latim “auctoritas”, cuja acepção remonta ao “direito ou poder de se 

fazer obedecer, de tomar decisões”.  

Os autores prosseguem esclarecendo que, muito embora a Administração 

seja integrada por diversos órgãos e agentes públicos, nem todos seriam dotados de 

competência em matéria decisória, sendo que esta especial atribuição deveria decorrer da 

lei. Contudo, no caso da Lei de Licitações, em matéria sancionatória, com exceção à 

declaração de inidoneidade, o normativo não dispôs claramente a este respeito, trazendo 

incertezas aos operadores.  

Na tentativa de desvendar a questão, ZARDO GUEDES237 inicia afastando 

a possibilidade de a comissão de licitação ser a titular desta competência, o que o faz com 

fundamento no artigo 6º, XVI, da Lei de Licitações238. Ali, a competência das comissões 

foi tratada de modo expresso, restringindo-se à condução do certame. Mesmo na hipótese 

de sanção aplicável à licitante, e não à contratante, entende-se não haver espaço para 

atuação da comissão de licitações neste sentido. 

O autor prossegue diferenciando as atribuições da comissão de licitações e 

da comissão processante, a qual também não seria responsável pela tomada de decisão a 

respeito da penalidade a ser aplicada, devendo limitar-se a conduzir e instruir o processo 

administrativo a ela correlato, opinando em um ou outro sentido ao seu final. Caberia, 

então, por critério de coerência, ao agente responsável pela assinatura e rescisão do 

contrato, depois de concluído o trâmite do processo administrativo, a aplicação das 

penalidades. 

Veja-se que tal raciocínio é aplicável, sem maiores complicações, às penas 

de advertência e multa. Quanto à suspensão do direito de participar de licitações e 

impedimento de contratar, a questão dependerá da análise de outros fatores, que serão 

examinados mais adiante. A declaração de inidoneidade, por seu turno, é de competência 

                                                 
237 ZARDO GUEDES, FRANCISCO AUGUSTO. A competência para imposição de sanções em licitações e 

contratos administrativos – legalidade e eficiência. Em Fórum de Contratação e Gestão Pública, Belo 
Horizonte, ano 11, nº 132, dez./2012, pp.36/37. 
238 Art. 6o Para os fins desta Lei, considera-se: XVI - Comissão - comissão, permanente ou especial, criada 
pela Administração com a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos 
relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes. 
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do “Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal”, segundo redação expressa 

do artigo 87, §3º, da Lei de Licitações.  

Todavia, nas entidades da Administração Indireta ou no âmbito dos demais 

poderes do Estado que, evidentemente, não possuem Ministros ou Secretários, no exercício 

de função atípica, a competência dependerá de regulamentação interna, desde que 

respeitada a condicionante trazida pela própria Lei de Licitações, no sentido de que a 

declaração de inidoneidade somente deva ser aplicada por órgãos diretivos, de alta 

hierarquia, sob pena de violação à simetria de garantias que deve ser imprescindivelmente 

observada quando da aplicação da mesma espécie de sanção.  

4.3.3. Do sujeito passivo das sanções da Lei de Licitações 

Passando ao exame do tema relativo ao sujeito passivo das sanções, 

considerando que o artigo 87 se encontra no capítulo da Lei destinado aos contratos 

administrativos e que a hipótese de incidência da pena é o atraso ou inexecução, total ou 

parcial, do contrato, não seria forçoso concluir que somente o licitante vencedor do 

certame e efetivamente contratado, ou contratado por meio de contratação direta, poderia 

sofrer as sanções previstas naquele dispositivo.  

Evidente que os contratados podem sofrer as penas previstas na Lei de 

Licitações. No entanto, HACHEM239 faz interessante apontamento, sustentando que 

restringir sua aplicação somente aos contratantes decorreria de interpretação meramente 

literal dos dispositivos da Lei de Licitações, concluindo que “caso a Administração não 

possuísse a prerrogativa de aplicar sanções administrativas aos licitantes que incorressem 

em alguma infração, a impunidade estaria consagrada”.  

O fundamento para tal pensar pode ser encontrado no artigo 88, II, da Lei de 

Licitações240, que estende a aplicabilidade das penas de suspensão do direito de participar 

de licitações, impedimento de contratar com a administração pública e declaração de 

inidoneidade àqueles que “tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 

licitação”. Este dispositivo, de certa forma, é ignorado pela doutrina administrativista, mas 

pode ser bastante útil no tocante à proteção dos princípios e finalidades das licitações. 

                                                 
239 HACHEM, DANIEL WUNDER. O regime jurídico-constitucional das sanções administrativas aplicáveis 

aos licitantes e contratados. Em Fórum de Contratação e Gestão Pública, Belo Horizonte, ano 10, nº 120, 
dez./2011, p. 49. 
240 Art. 88. As sanções previstas nos incisos III e IV do artigo anterior poderão também ser aplicadas às 
empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta Lei: II - tenham praticado atos 
ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação. 
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A propósito, PEREIRA JUNIOR241 delimita a aplicabilidade do mencionado 

inciso a situações em que o particular tenha praticado ilícito com o consciente propósito de 

frustrar o certame licitatório, dando ênfase às condutas descritas no artigo 20 da Lei 

8.884/1990, revogada pela Lei 12.529/2011, que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa 

da Concorrência.  

Os dispositivos daquele artigo 20 se encontram, em boa parte, reproduzidos 

no artigo 36242 da nova lei e tratam, como não poderia deixar de ser, de infrações 

praticadas contra a livre iniciativa e concorrência. Tais questões, por óbvio, em muito se 

relacionam à licitação, que tem por fim maior, como visto, a busca pela melhor proposta, 

como fruto da ampliação da concorrência. 

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já se debruçou sobre a questão, 

adotando tal linha de pensamento. Nos autos do Recurso Ordinário em Mandado de 

Segurança 15.999/BA243, examinou-se o caso de empresa que, em licitação de obra 

pública, apresentou documentação relativa à idoneidade técnica, que demonstraria a 

prestação dos mesmos licitados naquela oportunidade a diversos outros municípios. No 

entanto, nas diligências promovidas pelo ente licitante, verificou-se que as declarações 

prestadas eram falsas, o que culminou na desclassificação da empresa e na aplicação da 

pena de declaração de inidoneidade. O Tribunal entendeu, então, que tal pena também 

pode ser aplicada na fase pré-contratual. 

O voto condutor do julgado, ainda assim, bem entendeu que “todo aquele 

que se submete à administração, mesmo que de forma indireta (...) está sujeito às sanções 

administrativas decorrentes da falsidade das alegações feitas”, mantendo a penalidade 

                                                 
241 PEREIRA JUNIOR, JESSÉ TORRES. Comentários à lei de licitações e contratações da administração 

pública. 8ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, pp. 893/895. 
242 Art. 36. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer 
forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam 
alcançados: I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa; II - 
dominar mercado relevante de bens ou serviços; III - aumentar arbitrariamente os lucros; e IV - exercer de 
forma abusiva posição dominante. 
243 Ementa: ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 
SEGURANÇA. APLICAÇÃO DE PENA DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. 
INOCORRÊNCIA. I - Assim como no processo civil, o comparecimento espontâneo supre a irregularidade 
da citação do processo administrativo, ainda mais quando, tendo sido oferecida defesa, esta foi apreciada pela 
decisão administrativa. II - As intimações das decisões tomadas em processo administrativo podem ser feitas 
somente na pessoa do administrado, sendo opcional a intimação do advogado constituído, vez que não existe 
lei impondo a intimação do defensor. III - Todo aquele que se submete à administração, mesmo que de forma 
indireta, está sujeito às sanções administrativas decorrentes da falsidade das alegações feitas. IV - Recurso 
ordinário improvido. (Recurso Ordinário em Mandado de Segurança 15.999/BA, Primeira Turma, rel. Min. 
José Delgado, j. em 16/12/2003) 



 

90 
 

como aplicada pela Administração. Igualmente, no Recurso Especial 1.192.772-SP244, bem 

mais recente, e de forma bem mais contundente, consolidou-se tal posicionamento. 

Na análise da expressão “atos ilícitos” constante do inciso II, do artigo 88, 

da Lei de Licitações, a Corte Superior, nos autos do Mandado de Segurança 13.101/DF245, 

reconheceu a autonomia da instância administrativa para aplicar penalidades, dispensando-

se o trânsito em julgado de ação penal condenatória fundada nos atos praticados pelo 

particular para “frustrar os objetivos da licitação”.  

A este respeito, naquele caso, a Ministra Eliana Calmon, relatora designada 

para elaboração do acórdão, apontou que ainda tramitava inquérito policial a respeito de 

determinadas fraudes em licitação, antes mesmo de se ajuizar, portanto, a respectiva ação 

penal. O Tribunal de Contas da União não teria aplicado a declaração de inidoneidade a 

determinado envolvido, mas a Corregedoria Geral da União, de modo fundamentado, a 

                                                 
244 Ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ERRO NA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO 
RECORRIDO. NOME DO ADVOGADO GRAFADO DE MANEIRA INCORRETA. POSSIBILIDADE 
DE IDENTIFICAÇÃO DO FEITO. LICITAÇÃO. PENA DE INIDONEIDADE. SANÇÃO APLICADA À 
EMPRESA ANTES DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. 1. Não se deve declarar a nulidade de intimação 
na qual há apenas uma ligeira imperfeição no nome do advogado – troca de somente uma letra – e é possível 
identificar o feito pelo exato nome das partes e número do processo. Precedentes. 2. Os ora recorrentes 
alegam contrariedade aos arts. 87, IV, e 88, da Lei nº 8.666⁄93, visto que a pena de declaração de 
inidoneidade para licitar seria prevista apenas para os que tenham vínculo contratual com a Administração, e 
não para os licitantes que participam ou participaram de licitações, mas não foram contratados. 3. Da 
expressão "em razão dos contratos regidos por esta Lei" constante do art. 88, caput, da Lei nº 8.666⁄93 não se 
infere que a aplicação das sanções encontra-se restrita aos concorrentes que lograram sucesso na licitação e 
efetivamente celebraram o contrato administrativo, mas, ao contrário, engloba toda e qualquer empresa que 
tenha agido de forma ilegítima com o escopo de tornar-se vencedora de certame que, em última análise, 
culminaria em um contrato submetido à referida lei. 4. A adoção do posicionamento propugnado pelos ora 
recorrentes ocasionaria situações à beira do absurdo, destituídas de qualquer rastro de lógica e em completo 
descompasso com o princípio da moralidade. 5. A Administração Pública ver-se-ia tolhida de seu poder-
dever de sancionar concorrente de licitação cujos expedientes ilícitos foram descobertos antes da contratação; 
isto é, a eficiência do Poder Público em averiguar fraudes nos certames acabaria por gerar uma conjuntura na 
qual nenhuma punição seria imposta, autorizando-se que licitantes sabidamente desonestos pudessem 
participar indefinidamente de inúmeros certames sem que lhes fosse aplicada qualquer sanção tão somente 
porque não chegaram a ser contratados. 6. É inconcebível a tese de que a Lei nº 8.666⁄93 reservaria punições 
somente aos licitantes contratados e toleraria fraudes e atos ilícitos promovidos por participantes que não se 
sagraram vencedores do certame, ainda que tenham dolosamente empreendido artifícios que, se não 
frustraram a competição por completo, atentaram de forma extremamente reprovável contra a Administração 
Pública e, em última análise, contra o interesse público da coletividade. 7. Recurso especial não provido. 
(Recurso Especial 1.192.775/SP, Segunda Turma, rel. Min. Castro Meira, j. em 18/11/2010) 
245 Ementa: ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO - INIDONEIDADE DECRETADA PELA 
CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO - ATO IMPUGNADO VIA MANDADO DE SEGURANÇA. 1. 
Empresa que, em processo administrativo regular, teve decretada a sua inidoneidade para licitar e contratar 
com o Poder Público, com base em fatos concretos. 2. Constitucionalidade da sanção aplicada com respaldo 
na Lei de Licitações, Lei 8.666/93 (arts. 87e 88).3. Legalidade do ato administrativo sancionador que 
observou o devido processo legal, o contraditório e o princípio da proporcionalidade. 
4. Inidoneidade que, como sanção, só produz efeito para o futuro (efeito ex nunc), sem interferir nos 
contratos já existentes e em andamento. 5. Segurança denegada. (Mandado de Segurança 13.101/DF, 
Primeira Seção, rel. Min. Eliana Calmon, j. em 14/05/2008) 
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teria imposto, o que foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, já que “a esfera 

administrativa [seria] inteiramente independente” das demais. 

Particularmente, concorda-se com o posicionamento adotado pela Corte 

Superior, por não ser favorável ao interesse público interpretar tão restritivamente a 

questão, por haver outras condutas praticáveis no curso da licitação, antes da celebração do 

contrato, que podem justificar a aplicação daquelas penalidades; o artigo 88 da Lei é 

suficiente para justificar tal agir. Neste sentido, JUSTEN FILHO246, sugere, por meio de 

exemplos, que “inúmeras situações, tal como (...) o fornecimento de declarações 

idelogicamente falsas de capacidade técnica (...) ou fornecimento de documentos falsos 

para tentar caracterizar caso fortuito”, muito embora distantes da inexecução total ou 

parcial do contrato, serem tomadas como infrações também sancionáveis nos termos da Lei 

de Licitações. 

4.3.4. Da prescrição administrativa em matéria sancionatória 

A Lei de Licitações também é silente acerca do prazo de que a 

Administração Pública dispõe para aplicar as sanções que o ordenamento lhe faculta. 

Trata-se, com efeito, de questão das mais relevantes, que afeta o princípio da segurança 

jurídica e da estabilidade das relações jurídicas e sociais, pelo simples fato de não se 

conceber, em um Estado Democrático de Direito, a eternização do exercício da pretensão 

punitiva por parte da Administração Pública247. 

Em recente trabalho, BACELLAR FILHO248 trata especificamente do tema, 

e o faz elencando, de início, a prescritibilidade das ações como princípio constitucional 

implícito. O autor traz o posicionamento de diversos administrativistas renomados acerca 

das três espécies de prescrição administrativa usualmente reconhecidas (transcurso do 

prazo para o particular recorrer de decisões administrativas, para a Administração rever os 

                                                 
246 JUSTEN FILHO, MARÇAL. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 14ed. São Paulo: 
Dialética, 2010, p. 897. 
247 “As teorias jurídicas modernas sempre procuraram realçar a crise conflituosa entre os princípios da 
legalidade e da estabilidade das relações jurídicas. Se, de um lado, não se pode relegar o postulado de 
observância dos atos e condutas aos parâmetros estabelecidos na lei, de outro é preciso evitar que situações 
jurídicas permaneçam por todo o tempo em nível de instabilidade, o que, evidentemente, provoca incertezas e 
receios entre os indivíduos. A prescrição e a decadência são fatos jurídicos através dos quais a ordem jurídica 
confere destaque ao princípio da estabilidade das relações jurídicas, ou, como se tem denominado 
atualmente, ao princípio da segurança jurídica” CARVALHO FILHO, JOSÉ DOS SANTOS. Manual de Direito 

Administrativo. 18ed. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2007, p. 29. 
248 BACELLAR FILHO, ROMEU FELIPE. Contrato administrativo e princípios constitucionais do Direito 

Administrativo Sancionador: prescritibilidade da pretensão punitiva, retroação da lei mais benéfica e 

tipicidade. Em MARQUES NETO, FLORIANO DE AZEVEDO et al (org.). Direito e administração pública: 

Estudos em homenagem a Maria Sylvia Zanella Di Pietro. São Paulo: Atlas, 2013, pp. 947/952.  
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próprios atos e para a Administração aplicar sanções), afastando, após, a possibilidade de 

aplicação analógica da legislação civil para o caso concreto, já que existe uma série de 

normativos que tratam de prescrição administrativa, ainda que inexistente norma específica 

sobre a matéria de licitações e contratos. 

Neste sentido, destaca-se o artigo 168 do Código Tributário Nacional249, 

artigo 1º do Decreto 20.910/1932250, artigo 1º da Lei 9.873/1999251, artigo 142 da Lei 

8.112/1990252 (Estatuto dos Servidores Civis da União), artigo 43 da Lei 8.906/1994253 

(Estatuto da OAB), artigo 46 da Lei 12.529/2001254, artigo 54 da Lei 9.784/1999255, dentre 

outras. 

Daí o porquê de se reconhecer como válida também para a hipótese a 

aplicação do prazo quinquenal, já tradicional em matéria de direito administrativo e 

amplamente difundido naqueles diversos diplomas legais. Não é outro, por exemplo, o 

posicionamento de ROCHA DIAS256, segundo quem “deve ser aplicado o prazo 

quinquenal” para aplicação das sanções previstas na Lei de Licitações, na ausência de 

previsão legal expressa. 

Não se está a sustentar que dispositivos destas outras leis devessem ser 

aplicados, de forma subsidiária, à Lei de Licitações, até mesmo por não haver integral 

identidade temática entre aqueles outros normativos e o tema do presente estudo. O que se 

está a sugerir, com amparo na doutrina pátria, é a manutenção da coerência sistêmica no 

trato da matéria, que tende a adotar o mesmo prazo para que consumada a prescrição 

administrativa. 

                                                 
249 Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, 
contados: (...) 
250 Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou 
ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 
contados da data do ato ou fato do qual se originarem. 
251 Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no 
exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática 
do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. 
252 Art. 142. A ação disciplinar prescreverá: I - em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com 
demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão; 
253 Art. 43. A pretensão à punibilidade das infrações disciplinares prescreve em cinco anos, contados da data 
da constatação oficial do fato. 
254 Art. 46. Prescrevem em 5 (cinco) anos as ações punitivas da administração pública federal, direta e 
indireta, objetivando apurar infrações da ordem econômica, contados da data da prática do ilícito ou, no caso 
de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessada a prática do ilícito. 
255 Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis 
para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-
fé. 
256 ROCHA DIAS, EDUARDO. Sanções administrativas aplicáveis a licitantes e contratados. São Paulo: 
Dialética, 1997, p. 108. 
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O termo inicial da contagem deste prazo, por seu turno, segue a teoria da 

actio nata, remontando à data do cometimento do fato, caso concomitante à ciência da 

autoridade competente a seu respeito. Caso o ilícito somente seja conhecido em momento 

posterior, daí terá início o curso do prazo prescricional.  

4.3.5. Do efeito rescisório das penas de suspensão, impedimento e declaração de 

inidoneidade aos contratos em vigor 

Cabe examinar, por fim, mais uma controvérsia relativa à aplicação prática 

das penalidades contidas na Lei de Licitações, especificamente, àquelas previstas nos 

incisos III e IV, do artigo 87, e seus efeitos sobre os contratos em vigor celebrados pelos 

particulares apenados e a Administração Pública.  

A discussão decorre da interpretação do artigo 55, XIII, da Lei de 

Licitações257, que estabelece como cláusula necessária a todos os contratos celebrados pela 

Administração Pública a obrigação de o contratado manter, ao longo da execução do pacto, 

as condições de habilitação, dentre as quais se inseriria a inexistência de condenação 

àquelas penas. Daí surge a seguinte hipótese: deveriam ser automaticamente rescindidos os 

contratos em vigor, celebrados pelo particular com outros entes ou órgãos da 

Administração Pública, ao sobrevir sua condenação às penas de suspensão temporária, 

impedimento, ou declaração de inidoneidade? A resposta a esta indagação parece ir em 

sentido negativo. 

Um apontamento prévio que merece ser feito é no sentido de que, a 

princípio, não parece razoável que, no bojo da contratação que deu origem à sanção 

aplicada ao particular, a rescisão não seja efetivada, tendo em vista que os pressupostos de 

aplicação são os mesmos, quais sejam: a inexecução total ou parcial do contrato (além das 

hipóteses do artigo 88), consoante redação dos incisos I e II do artigo 78258, da Lei de 

Licitações. Se a falha cometida pelo particular é grave o suficiente para que aplicadas as 

penalidades mais graves, evidente que também o será para motivar a rescisão do contrato. 

O que deve ficar claro, todavia, é que não há relação de causa e efeito entre o apenamento 

e a rescisão. 

                                                 
257 Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: XIII - a obrigação do contratado 
de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
258 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; 
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Além disso, nem na relação jurídica contratual de que originada a sanção, 

nem em quaisquer outras, caso se cogitasse que a posterior punição as afetaria, a 

consequência rescisória poderia ser automática. Deve sempre, em verdade, ser precedida 

de procedimento administrativo próprio, em que assegurado o exercício da ampla defesa e 

do contraditório, como expressamente prevê o parágrafo único, artigo 78, da Lei de 

Licitações259, antes de se decidir pela viabilidade, para a Administração envolvida, de 

dissolver o pacto. 

Acerca dos demais contratos por ventura celebrados pelo particular 

apenado, com outros órgãos ou entidades da Administração, aquela relação de causa e 

efeito também não se verifica. Muito embora a exigência de manutenção das condições de 

habilitação seja uma cláusula contratual e sua violação justifique, em tese, a rescisão, o 

fato de o contratado ou licitante não ter sido anteriormente sancionado não configura 

requisito de habilitação. 

Tal conclusão se justifica pela natureza exaustiva do rol de hipóteses do 

artigo 27 da Lei de Licitações, que traz, no caput, a expressão “exclusivamente”, para 

tratar da documentação a ser exigida dos particulares como condição de habilitação. Neste 

rol, relativo à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira 

e regularidade fiscal e trabalhista, não há qualquer menção a exigências relacionadas às 

sanções do artigo 87. 

A redação do artigo 97, da Lei de Licitações, por sua vez, favorece esta 

interpretação, ao tipificar como crime o fato de “admitir à licitação ou celebrar contrato” 

com empresa ou profissional declarado inidôneo. Em um cenário em que se mostra cada 

vez mais comum a inversão de fases dos certames260261, com a habilitação do vencedor 

                                                 
259 Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
260 RIGOLIN, IVAN BARBOSA. Municípios já podem inverter as fases da licitação. O sepultamento das 

normas gerais de licitação. Em Fórum de Contratação e Gestão Pública, Belo Horizonte, ano 11, nº 124, 
abr./2012, pp. 76/80. 
261 No relatório final produzido pela Comissão Especial Temporária de Modernização da Lei de Licitações e 
Contratos, aprovado em dezembro de 2013, restou consolidada a inversão de fases nas modalidades 
licitatórias (disponível em http://www12.senado.gov.br/noticias/Arquivos/2013/12/12/leia-a-integra-do-
relatorio-final, acesso em 09/01/2014): 
Art. 19. Os procedimentos de licitação observarão as seguintes fases, nesta ordem: I - preparatória; II -
publicação do instrumento convocatório; III - apresentação de propostas e lances; IV - julgamento; V - 
habilitação; VI - recursal; eVII - homologação. 
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realizada depois do julgamento das propostas262, não há como se sustentar que “admitir à 

licitação ou celebrar contrato” se confunda com habilitar.  

A inexistência de prévia condenação às cominações dos incisos III e IV do 

artigo 87 é requisito de ingresso no certame ou de contratação, no caso de dispensa ou 

inexigibilidade, e não de habilitação, sendo a ela anterior e prejudicial. Se assim não o 

fosse, chegar-se-ia à imprecisa conclusão de que a Administração contratante não pode 

exigir documentação, ou efetuar buscas em bancos de dados, relativa aos antecedentes dos 

licitantes e contratados no que concerne à prévia punição com as sanções da Lei de 

Licitações, pelo fato de o artigo 22 silenciar a este respeito.  

Nesse sentido, JUSTEN FILHO263, reconhecendo o silêncio do artigo 27 da 

Lei de Licitações acerca da investigação sobre o prévio sancionamento, bem aponta que a 

constatação acerca da ausência de punição prévia do licitante, em verdade, é pressuposto 

da habilitação. Na hipótese de existir condenação anterior, sequer “se examinam os 

documentos do licitante que teve suspenso o direito de licitar”, que “deve ser excluído da 

licitação sem que a Administração chegue a examinar o preenchimento dos demais 

requisitos previstos para a habilitação”. 

Não sendo, a constatação da idoneidade, uma causa de habilitação, em não 

havendo disposição neste sentido nos artigos 78 e seguintes da Lei de Licitações, não se 

pode cogitar de inserir o sancionamento posterior, por outro ente ou órgão, como causa 

para tanto, ainda mais em se tratando da retroação de efeitos, consequência sempre 
                                                 
262 Neste sentido, o artigo 4º, XII, da Lei 10.520/2002 (Lei do Pregão): “Art. 4º A fase externa do pregão será 
iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras: XII - encerrada a etapa 
competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do invólucro contendo os documentos de 
habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições 
fixadas no edital.”;  
Artigo 13 da Lei 11.079/2004, que trata das Parcerias Público-Privadas: “Art. 13. O edital poderá prever a 
inversão da ordem das fases de habilitação e julgamento (...)”; 
Artigo 40, §13, da Lei Estadual 6.544/1989, de São Paulo, com redação dada pela Lei 13.121/2008: “Artigo 
40 - A licitação poderá ser processada e julgada observadas as seguintes etapas consecutivas: §13 - As 
licitações processadas por meio de sistema eletrônico observarão procedimento próprio quanto ao 
recebimento de documentação e propostas, sessões de apreciação e julgamento e arquivamento dos 
documentos.” 
Artigo 14 e incisos, da Lei 12.462/2011, que instituiu o Regime Diferenciado de Contratações Públicas: “Art. 
14. Na fase de habilitação das licitações realizadas em conformidade com esta Lei, aplicar-se-á, no que 
couber, o disposto nos arts. 27 a 33 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observado o seguinte: I - poderá 
ser exigida dos licitantes a declaração de que atendem aos requisitos de habilitação; II - será exigida a 
apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor, exceto no caso de inversão de 
fases; III - no caso de inversão de fases, só serão recebidas as propostas dos licitantes previamente 
habilitados; e IV - em qualquer caso, os documentos relativos à regularidade fiscal poderão ser exigidos em 
momento posterior ao julgamento das propostas, apenas em relação ao licitante mais bem classificado. 
263 JUSTEN FILHO, MARÇAL. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 14ed. São Paulo: 
Dialética, 2010, p. 399. 
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excepcional, de um ato administrativo, sob o fundamento de se desconstituir um negócio 

jurídico perfeito e acabado. 

Além disso, há razão de ordem prática que corrobora este pensar. Não há 

garantia alguma de que a rescisão de todos os contratos celebrados e regularmente 

executados pelo particular posteriormente sancionado seja favorável ao interesse público. 

Nos dizeres de HONORATO DOS SANTOS264, “a rescisão imediata de todos os contratos 

pode representar um ônus ainda maior para a Administração (...), [devendo] haver uma 

justificativa muito sólida para a paralisação de um serviço regularmente contratado” e 

cumprido. 

Além da interrupção de obra ou serviço contratado, ou fornecimento de 

produto adquirido, o que, por si só, já seria suficiente para justificar maior precaução no 

agir administrativo, há que se levar em conta também o aspecto monetário, ou patrimonial, 

da questão, decorrente dos custos tanto de uma eventual contratação emergencial a ser 

realizada para atender aos interesses da Administração e dos administrados, quanto da 

promoção de novo certame. 

Desta vez, o Superior Tribunal de Justiça não se distanciou destes 

direcionamentos e vem decidindo, com regularidade, que a aplicação das sanções da Lei de 

Licitações somente gera efeitos “ex nunc”, sem atingir os contratos regularmente 

celebrados e em execução. No precedente relativo ao tema, no Mandado de Segurança 

13.041/DF265, restou assentado que as sanções somente atingem “as relações jurídicas 

                                                 
264 HONORATO DOS SANTOS, SÉRGIO. Licitação – Efeitos da sanção de declaração de inidoneidade nos 

contratos. Em Boletim de Direito Administrativo, São Paulo, Ano XXVIII, nº 2, fev./2012, pp. 141/142. 
265 Ementa: “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. INIDONEIDADE 
DECRETADA PELA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER 
PROTEGIDO. 1. Inexiste direito e líquido e certo a proteger empresa que, a juízo da Administração, tem 
contra si, com base em fatos concretos, decretada a pena de inidoneidade para licitar e contratar com o Poder 
Público. 
2. Não é inconstitucional a pena de inidoneidade prevista nos arts. 87 e 88 da Lei 8.666, de 1993. Valoriza a 
aplicação do princípio da moralidade. 3. O juízo de valor fixado pela Administração Pública, por um dos seus 
agentes, resultante em aplicação da pena de inidoneidade, com base em fatos concretos, só não terá validade 
e eficácia, se existir sentença judicial com trânsito em julgado reconhecendo a licitude dos atos que a 
Administração aponta como ilegal e que foram tomados por base para a aplicação da pena. 4. No mandado de 
segurança em exame, estou convencido de que: a) o processo administrativo que resultou na aplicação da 
penalidade de inidoneidade obedeceu aos seus trâmites legais; b) não houve desrespeito ao direito de ampla 
defesa da impetrante no curso do processo administrativo; c) inexistiu supressão ao direito do recurso 
hierárquico por o processo administrativo não ter sido enviado ao Presidente da República; d) há provas 
concretas analisadas pela Administração e que serviram, sem nenhum desvio jurídico, como base para a 
decisão impugnada; e) inexiste inconstitucionalidade na pena de inidoneidade, no caso em exame; f) não ter a 
decisão violado o princípio constitucional da proporcionalidade ao praticar o ato administrativo questionado. 
5. Segurança denegada.” (Superior Tribunal de Justiça, Mandado de Segurança 13.041/DF, Primeira Seção, 
rel. Min. José Delgado, j. em 12/12/2007).  



 

97 
 

futuras. Os já firmados só serão desconstituídos por decorrência de outro ou outros atos 

específicos, obedecendo-se ao devido processo legal”. 

Oportuno destacar que, em sede de Embargos de Declaração, opostos contra 

o acórdão prolatado, alterou-se a ementa do julgado para o fim específico de que dela 

constasse “que a declaração de inidoneidade reconhecida como legítima só produz efeitos 

ex nunc”, posicionamento este que foi mantido nos casos posteriores266. 

4.3.6. Da dosimetria na aplicação das sanções 

Não há dispositivo expresso, no corpo da Lei de Licitações, a regular o 

exercício de dosimetria no momento da fixação das penas. Tal tarefa, contudo, 

desempenha papel essencial no exercício da atividade sancionatória pela Administração 

Pública, ainda mais levando em consideração a maior flexibilidade dos tipos e respectivas 

penas previstas naquele normativo. 

Como mencionado alhures (item 4.3.1), da forma como tratados os 

princípios da legalidade e da tipicidade em matéria licitatória, a dosimetria representa o 

meio pelo qual as sanções previstas no normativo de modo gradativo, mas desvinculadas 

de suas hipóteses de incidência, são sopesadas e ligadas às peculiaridades de cada infração 

praticada. Trata-se, assim, de respeito ao princípio da proporcionalidade, que foi 

positivado, inclusive, no artigo 2º, VI267, da Lei 9.784/1999. 

Segundo JUSTEN FILHO268, “é pacífico que o sancionamento ao infrator 

deve ser compatível com a gravidade e a reprovabilidade da infração”. Seriam 

inconstitucionais, como consequência, os preceitos normativos que impusessem sanções 

excessivamente graves e ilegais as decisões administrativas que não equacionassem o nível 

de ilegalidade da infração com a gravidade das penas a serem aplicadas.  

Aquele juízo de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido 

estrito deve ser acompanhado da análise de outros elementos para que mais bem se adapte 

                                                 
266 Veja-se: MS 13.101/DF, Primeira Seção, rel. Min. Eliana Calmon, j. em 14/05/2008; MS 13.964/DF, 
Primeira Seção, rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. em 13/05/2009; MS 14.002/DF, Primeira Seção, rel. Min. 
Teori Albino Zavascki, j. em 28/10/2009; AgRg no REsp 1148351/MG, Segunda Turma, rel. Min. Herman 
Benjamin, j. em 18/03/2010. 
267 Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, 
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, 
interesse público e eficiência. VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, 
restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse 
público. 
268 JUSTEN FILHO, MARÇAL. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 14ed. São Paulo: 
Dialética, 2010, pp. 883. 
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à atividade sancionatória. De acordo com BASTOS MELLO269, em matéria sancionatória, 

aquele raciocínio, por si só, não atende as necessidades de cada caso concreto, razão pela 

qual sugere que seja integrado pela análise de outros elementos, como a culpabilidade, a 

contumácia e o histórico do particular, bem como a dimensão, gravidade e reparabilidade 

dos danos causados. 

Sendo inequívoca a evolução gradativa das sanções da Lei de Licitações, 

partindo da mera advertência e alcançando a declaração de inidoneidade, evidente que, 

levando em consideração os critérios acima expostos, as infrações mais leves deverão ser 

apenadas com as penas mais leves e aquelas de maior repercussão sofrerão as medidas 

mais extremas, tudo com vistas à proteção dos interesses públicos envolvidos.  

4.4. CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

O conteúdo sancionatório da Lei de Licitações é alvo de intensas críticas e 

sua aplicabilidade prática enfrenta obstáculos dos mais diversos. Da advertência à 

declaração de inidoneidade, a doutrina formula uma série de questionamentos, alguns dos 

quais poderiam até inviabilizar a imposição das penas ali estabelecidas. 

Soma-se a isso a conjuntura fática nacional, em que se tem notícia, com 

uma frequência preocupante, da ocorrência de falhas, fraudes, desvios e esquemas no bojo 

de licitações e contratações públicas, que o ordenamento jurídico vigente não logrou êxito 

em impedir. Deve-se discutir, por conta disso, a eficiência da normatividade sancionatória 

e da própria atividade de controle desempenhada pela Administração Pública.  

A Lei de Licitações apresenta, de fato, algumas falhas, muitas delas 

relativas não ao famigerado regramento excessivo, mas sim, em verdade, a lacunas ligadas 

a temas importantes. Boa parte do conteúdo controvertido até então desenvolvido, com 

efeito, seria facilmente superado por meio da atividade legislativa270.  

O normativo poderia destacar quais dos seus dispositivos são de 

abrangência nacional, como norma geral, ou restrita à União Federal271; tratar, com um 

                                                 
269 BASTOS MELLO, RUY NESTOR. Questões práticas sobre improbidade administrativa. Brasília: Escola 
Superior do Ministério Público da União, 2011, pp. 203/205. 
270 No relatório final produzido pela Comissão Especial Temporária de Modernização da Lei de Licitações e 
Contratos, aprovado em dezembro de 2013, praticamente todas essas questões foram tratadas (disponível em 
http://www12.senado.gov.br/noticias/Arquivos/2013/12/12/leia-a-integra-do-relatorio-final, acesso em 
09/01/2014). 
271 No relatório final, a competência legislativa foi tratada da seguinte forma: Art. 1º Esta Lei estabelece 
normas gerais de licitações e contratos administrativos no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios. 
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pouco mais de determinação272, das infrações cuja ocorrência ensejaria a aplicação das 

sanções administrativas; diferenciar, ou igualar, se for o caso, mas de modo expresso, o 

âmbito territorial, os prazos de duração e demais peculiaridades das penas de suspensão, 

impedimento e declaração de inidoneidade273; definir a autoridade competente para a 

aplicação de todas as sanções, e não somente da declaração de inidoneidade274; cuidar do 

efeito rescisório da cominação das penas aos contratos administrativos em vigor275; 

discorrer a respeito dos potenciais destinatários das sanções, delimitando-as somente aos 

                                                                                                                                                    
§ 1º Subordinam-se ao regime desta Lei: I - os órgãos da administração direta e indireta, inclusive as 
autarquias em regime especial, as agências executivas e reguladoras, os consórcios públicos organizados 
como associações civis ou públicas e as fundações; (...) § 2º Fica facultada aos órgãos referidos no § 1º a 
expedição de normas específicas relativas aos procedimentos operacionais a serem observados na execução 
das licitações e contratos, no âmbito de sua competência, observadas as disposições desta Lei. 
272 Estabeleceu-se o rol de dez infrações contratuais, alguns deles com caráter bastante aberto, que confere 
maior segurança aos particulares e agentes públicos envolvidos, mas sem enrijecer as perquirições e decisões 
administrativas.  
Art. 132. São penalidades administrativas: I - advertência escrita; II - multa; III - suspensão para contratar 
com a Administração; IV - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.  
§ 1º O particular pode ser punido com as sanções previstas neste artigo quando: I - tendo declarado que 
preenche as condições de habilitação, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou 
apresentar documento falso; II - sendo vencedor de processo de seleção, se recusar injustificadamente a 
assinar, aceitar ou retirar o contrato ou o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela 
Administração, hipóteses em que se caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida. III - não 
mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, devidamente justificado; IV - quando 
contratado, deixar de cumprir obrigações impostas no contrato ou cumpri-las irregularmente; V - ensejar o 
retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; VI - fraudar a 
licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato; VII - comportar-se de modo inidôneo ou 
cometer fraude fiscal; VIII - der causa à inexecução total ou parcial do contrato. IX - deixar de cumprir com 
os deveres definidos nesta Lei; X - agir de má-fé, violando deveres impostos em regulamento, edital ou 
contrato, ou abusando dos direitos. 
273 No relatório final, prevaleceu a corrente de pensamento intermediária, que restringia a abrangência da 
pena de suspensão ao âmbito da autoridade que a impôs, sendo nacional a declaração de inidoneidade. 
Também foram fixados prazos de duração distintos.  
Art. 136. As penalidades de suspensão para contratar com a Administração e declaração de inidoneidade para 
licitar e contratar com a Administração Pública restringem o exercício de direitos dos particulares e, a partir 
da ciência por esses, geram os seguintes efeitos imediatos: que seja concluído o objeto nas hipóteses de 
execução já avançada. § 1º A suspensão para contratar com a Administração tem prazo máximo de dois anos 
e efeitos restritos: I - ao âmbito da pessoa jurídica na qual se insere o órgão da Administração que aplicou a 
penalidade; e II - à pessoa jurídica punida. § 2º A declaração de inidoneidade tem prazo máximo de cinco 
anos e efeitos: I - no âmbito de todos os órgãos públicos, inclusive concessionários e permissionários;  
274 No relatório final, a competência foi tratada da seguinte forma: Art. 134. São competentes para aplicar as 
sanções previstas nesta Lei: I - advertência: a) o responsável pela licitação; b) após assinado o contrato, o 
gestor do contrato ou, não tendo sido esse designado, a autoridade signatária do contrato. II - multa e 
suspensão para contratar com a Administração, a autoridade imediata e hierarquicamente abaixo da 
autoridade máxima; III - declaração de inidoneidade, para licitar e contratar com a Administração Pública, a 
autoridade máxima do órgão. 
275 No relatório final, assim se dispôs acerca dos efeitos do sancionamento: Art. 136. As penalidades de 
suspensão para contratar com a Administração e declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
Administração Pública restringem o exercício de direitos dos particulares e, a partir da ciência por esses, 
geram os seguintes efeitos imediatos: I - no curso de processo licitatório, a Administração inabilitará o 
licitante; II - antes da assinatura do termo de contrato, impedirá o licitante de firmá-lo; III - após a assinatura 
do termo de contrato, sua rescisão imediata ou sua manutenção até a conclusão de novo processo licitatório, 
ou ainda até que seja concluído o objeto nas hipóteses de execução já avançada. 
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contratos ou estendendo-as também a terceiros envolvidos nos certames276; positivar 

critérios de dosimetria de penas, entre outros. 

Todavia, ao contrário até mesmo do que se pensava quando se iniciaram as 

pesquisas voltadas à elaboração desse trabalho, não são essas as causas para as mazelas 

que acometem a credibilidade e a satisfação das finalidades das licitações. 

Por mais que haja deficiências consideráveis, tais obstáculos não impedem 

a aplicação das sanções; quando muito, conferem alguma margem de argumentação aos 

particulares para tentar obstá-la. O desenvolvimento acadêmico a respeito do tema, com o 

qual se pretendeu contribuir nesta oportunidade, por meio de intenso debate teórico, 

interpretativo e jurisprudencial, permitiu que se buscassem e se fixassem fundamentos que 

conferissem aos agentes públicos alguma segurança no momento do exercício das 

competências que lhes foram atribuídas pelo ordenamento.  

A conclusão a que se chega é que o sucesso na busca incessante pela 

prevalência da moralidade, da probidade, da economicidade e da eficiência deve partir da 

solidez normativa e interpretativa, mas não pode nelas se encerrar. Por mais que se 

resolvam as controvérsias que por ventura surjam da interpretação do direito posto, tarefa a 

que se dedicou até então, a conduta humana parece sempre estar um passo a frente, razão 

pela qual a busca por mecanismos e ferramentas de combate às violações aos interesses e 

patrimônio públicos deve ser constante.  

Parte-se, portanto, firme neste pensamento, ao exame da possibilidade de 

aplicação da desconsideração da personalidade jurídica pela Administração Pública. 

5. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PELA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Deve-se, de início, proceder-se à delimitação do tema a ser examinado 

neste capítulo. A intenção é tratar, exclusivamente, da possibilidade de desconsideração da 

personalidade jurídica diretamente pela administração pública, bem como as razões de ser 

de tal agir, para afastar de certames licitatórios e de contratações sociedades constituídas 

com o intuito de burlar as sanções de suspensão do direito de licitar, impedimento para 
                                                 
276 No relatório final, a legitimidade passiva da atividade sancionatória foi assim delineada: Art. 130. Os 
agentes públicos e licitantes que praticarem atos em desacordo com os preceitos desta Lei, ou visando 
frustrar os objetivos da licitação ou fraudá-la, sujeitam-se às sanções aqui previstas, sem prejuízo das 
responsabilidades administrativa, civil e criminal que o seu ato ensejar. § 1º Poderá ser equiparado a agente 
público o particular contratado direta ou indiretamente pela Administração Pública para auxiliar a comissão 
de licitação ou a fiscalização do contrato, quando perante terceiros agir como agente público. 
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contratar com a administração pública e declaração de inidoneidade previamente impostas 

a outras empresas, por meio da extensão dos efeitos daquelas penalidades.  

Não se examinará, portanto, a hipótese de desconsideração da 

personalidade jurídica para que a Administração satisfaça créditos detidos perante 

sociedades por meio da constrição de patrimônio dos seus sócios, matéria esta que é regida 

por normatividade diversa. Igualmente, não se tratará da desconsideração relativa à burla 

das causas de impedimento previstas no artigo 9º, da Lei de Licitações, por não envolver 

matéria sancionatória. 

5.1. ORIGENS NO DIREITO PRIVADO, TEORIAS E ELEMENTOS ESSENCIAIS 

Não há como tratar da desconsideração da personalidade jurídica pela 

Administração Pública sem que antes se façam breves comentários a respeito da 

personalidade jurídica em si, até mesmo para delimitar o âmbito do estudo. 

Como bem aponta VENOSA277, ao longo do tempo, teorias buscaram 

conceituar a natureza da pessoa jurídica. Dentre estas, destacam-se as teorias da ficção e da 

realidade. 

Pela doutrina ficcional, liderada por Savigny, entendia-se que apenas o 

homem, como pessoa natural, poderia ser titular de direitos e obrigações, já que somente 

ele seria dotado de existência real e psíquica. O fato de existir outro ente, no caso as 

pessoas jurídicas, munidos de capacidade semelhante, somente poderia decorrer da criação 

da mente humana, por meio do direito positivo, constituindo-se como ficção jurídica. Aqui, 

o reconhecimento da pessoa jurídica, como sujeito de direitos e por meio do ordenamento 

jurídico, decorre da vontade humana. 

Em paralelo, há a doutrina realista, que se diferencia da anterior, em suma, 

pelo fato de entender que a personalidade jurídica deve ser reconhecida pelo ordenamento 

não como uma consequência da criação humana, mas como resposta à necessidade de se 

tutelar uma realidade fática preexistente e decorrente da necessidade social de assim se 

organizar, por meio da união de pessoas ou patrimônio para a realização de determinadas 

atividades.  

O atual Código Civil adota esta última teoria, ao prever, em seu artigo 45278, 

que a existência legal da pessoa jurídica, no âmbito do direito privado, inicia-se com a 

                                                 
277 VENOSA, SÍLVIO DE SALVO. Direito Civil. Volume I, 5ed., São Paulo: Atlas, 2005, pp. 260/264. 
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inscrição de seus atos constitutivos no respectivo registro do comércio, consolidando uma 

realidade fática pré-existente, como, inclusive, sustenta WALD279, ao destacar que o 

Estado não poderia deixar de reconhecer a pessoa jurídica como realidade social, que 

repercute no campo do direito. 

Independentemente desta discussão de cunho teórico e acadêmico, na 

prática, não restam dúvidas de que a personalidade jurídica diz respeito à conjunção de 

pessoas naturais, em sociedades ou associações; ou de patrimônio, em fundações, 

destinadas à "realização de interesses comuns ou coletivos"280, com os atributos da 

autonomia subjetiva e patrimonial, cuja extensão varia de acordo com o tipo societário 

adotado em cada caso. 

Neste mesmo texto, SZTAJN sintetiza que a personalidade da pessoa 

jurídica, como é evidente, não se confunde com a dos seus sócios; aquela é, também, titular 

de direitos e obrigações, além de dotada de patrimônio distinto daquele detido pelos seus 

integrantes, o que já era previsto, aliás, no Código Civil de 1916, em seu artigo 20281¸ 

caput. Essa autonomia favoreceu sobremaneira o desenvolvimento de atividades em 

conjunto, principalmente por meio da mitigação do risco, com a limitação da 

responsabilidade, possibilitando intenso desenvolvimento econômico. 

Entretanto, ao mesmo tempo em que a consolidação da autonomia da pessoa 

jurídica trouxe benefícios indiscutíveis, a infindável criatividade humana foi além e passou 

a dela se utilizar para alcançar finalidades nefastas e distintas das finalidades para as quais 

foi criada. Por mais evidente que seja esta constatação, VERÇOSA282 já alertava que não 

era raro observar que sócios se escondiam por trás do manto da personalidade jurídica para 

o fim de lograrem proveito econômico indevido, lesando terceiros das mais diversas 

formas. 

Historicamente, a primeira análise minimamente relacionada à possibilidade 

de relativização da até então intocável autonomia da pessoa jurídica se deu nos Estados 

                                                                                                                                                    
278 Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato 
constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder 
Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. 
279 WALD, ARNOLDO. Direito Civil - Parte Geral. 10ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 150.  
280 SZTAJN, RACHEL. Desconsideração da Personalidade Jurídica. Em Direito do Consumidor, nº 2, São 
Paulo, mar./1992, p. 67. 
281 Art. 20. As pessoas jurídicas têm existência distinta da dos seus membros. 
282 VERÇOSA, HAROLDO MALHEIROS DUCLERC. A desconsideração da personalidade jurídica na prática de 

ilícito cambial administrativo. Em, RDM nº 100, out.-dez./1995, Revista dos Tribunais - 100 anos, Direito 
Empresarial, volume I, p. 1037.  
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Unidos da América, no ano de 1809, no caso Bank of United States x Deveneaux. Naquela 

oportunidade, a controvérsia travada perante a Suprema Corte referia-se à competência da 

Justiça Estadual ou Federal para processamento de determinada demanda.  

Segundo norma da Constituição estadunidense, a Justiça Federal seria 

competente para dirimir conflitos travados entre cidadãos de Estados diferentes, sendo que 

isso somente se verificaria caso se determinasse o domicílio do Bank of United States de 

acordo com os de seus sócios, autonomamente, e não na sede da empresa, entendimento 

este que acabou por prevalecer283. 

Por não tratar diretamente do cerne da questão, este precedente não é tão 

citado quanto o caso Salomon x Salomon & CO, de 1987, do Reino Unido. Aqui, o 

comerciante Aaron Salomon fundou a Salomon & Co. Ltd., em sociedade aparente com 

sua esposa e cinco filhos. “À mulher e aos cinco filhos foram atribuídas uma ação a cada 

um, ficando Aaron Salomon com as restantes 20.001 ações, das quais 20.000 foram pagas 

com a transferência, para a sociedade, do fundo de comércio de que era Aaron, até então, 

detentor único, a título individual.” Como o valor desse fundo era superior ao valor das 

ações, o acionista Aaron acabou por se tornar, ainda, credor da sociedade, com garantia 

real constituída em seu favor284.  

Com a quebra da sociedade, Aaron utilizou-se da autonomia da pessoa 

jurídica para se beneficiar, protegendo o seu patrimônio, já que detinha crédito privilegiado 

perante a companhia. Em primeira instância, a desconsideração da personalidade jurídica 

foi aceita, reconhecendo a fraude. No entanto, a Casa dos Lordes afastou tal 

posicionamento, reconhecendo a autonomia absoluta da pessoa jurídica em relação a seus 

membros e que todas as formalidades necessárias para a constituição da sociedade teriam 

sido observadas285. 

No campo doutrinário, o maior expoente no estudo da matéria foi o alemão 

Rolf Serick286, em tese apresentada em 1952, na Universidade de Tübingen, Alemanha, 

intitulada Rechtsform und Realität juristischer Personen - Ein rechtsvergleichender 

                                                 
283 FRAGOSO, RUI CELSO REALI. Da desconsideração da personalidade jurídica. Em Revista da Faculdade 
de Direito das Faculdades Metropolitanas Unidades de São Paulo, vol. IV, abr.-jun./1989, p.126. 
284 CORREA DE OLIVEIRA, LAMARTINE. A dupla crise da pessoa jurídica. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 
258. 
285 GUIMARÃES NUNES, MARCIO TADEU. O uso da teoria da desconsideração da personalidade jurídica 

no âmbito da administração pública. Em Série GVLAW Direito Societário – Tipos Societários, São Paulo: 
Saraiva, 2009, p. 210. 
286 COELHO, FABIO ULHOA. Curso de Direito Comercial. Volume II. 11. ed. Saraiva: São Paulo, 2008, p. 
37. 
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Beitrag zur Frage des Durchgriffs auf die Personen oder Gegenstände hinter der 

juristischen Personealität juristischer personen. Em tradução de CORRÊA DE 

OLIVEIRA287: "Forma jurídica e realidade das pessoas jurídicas - Contribuição de Direito 

Comparado à questão da penetração destinada a atingir pessoas ou objetos situados atrás da 

pessoa jurídica". 

Na obra do autor pátrio288, inclusive, é feita vasta análise do trabalho de 

Rolf Serick, bastante adequada para o estudo em língua portuguesa, a partir do que foi 

possível traçar um panorama de seu trabalho, principalmente no que concerne a elementos 

da desconsideração da personalidade jurídica aplicáveis até os presentes dias. Inclusive, o 

próprio título da obra de Lamartine Correa é elucidativo a respeito das constantes crises 

pelas quais passam os institutos jurídicos, quase sempre desvirtuados para atingir 

finalidades escusas em detrimento da legalidade.  

Rolf Serick dividiu seu trabalho em três livros. O primeiro, por seu turno, 

foi dividido em três partes. Na primeira, estudou as hipóteses gerais de desconsideração da 

personalidade jurídica e os requisitos a serem observados para tanto; a segunda, focada no 

estudo da jurisprudência norte-americana e da disregard doctrine e, por fim, na terceira, 

situações de aplicação de normas de direito societário que excepcionavam o raciocínio até 

então desenvolvido. 

O autor defende a relevância social da autonomia da pessoa jurídica, com o 

consequente tratamento do tema da desconsideração para situações excepcionais, 

criticando a sua má utilização quando fundada em conceitos jurídicos indeterminados, com 

grande grau de abstração e subjetividade por parte do operador do direito, deixando de lado 

a segurança jurídica decorrente da aplicação estrita do direito posto. 

É feita defesa da necessidade de demonstração de "abuso de forma" 

específico para que se relativize a autonomia da pessoa jurídica, decorrente da (i) falta de 

formação independente da vontade por parte da sociedade, (ii) da ausência de autonomia 

financeira entre esta e seus integrantes ou (iii) da utilização da forma social para 

finalidades incompatíveis se comparadas com as para que instituída.  

                                                 
287 CORREA DE OLIVEIRA, LAMARTINE. A dupla crise da pessoa jurídica. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 
260. 
288 CORREA DE OLIVEIRA, LAMARTINE. A dupla crise da pessoa jurídica. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 
296/329.  
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Note-se que, para cada uma destas hipóteses, surgem situações concretas 

presentes na atualidade, como, por exemplo, vício de vontade decorrente da interferência 

de controlador pertencente ao mesmo grupo econômico; confusão patrimonial entre sócio e 

sociedade ou utilização de cooperativa para exercício de atividade econômica e 

perseguição de lucro.  

Prosseguindo, é dada especial atenção ao elemento subjetivo da conduta do 

potencial infrator, no sentido de que somente se alcançará a pessoa natural integrante da 

pessoa jurídica quando sua atuação se der com o intuito de obter benefício próprio 

indevido, ainda que por meio de condutas formalmente regulares, o que em muito se 

assemelha com a figura do abuso de direito, bastante relacionada ao tema nos textos legais 

atuais. 

No estudo da experiência americana, Serick aponta a despreocupação dos 

estadunidenses com questões teóricas, como a mencionada alhures a respeito das teorias 

ficcional e realista para justificar a existência da pessoa jurídica, bem como das 

peculiaridades da federação estadunidense, com alto grau de autonomia para cada estado-

membro. 

Sintetizando a casuística analisada, o autor classificou as hipóteses de 

aplicação da teoria do disregard em quatro grupos, quais sejam: fraude à lei; fraude às 

obrigações contratuais; fraude contra credores por meio da transferência de bens do 

devedor e vinculação irregular entre duas sociedades como matriz e filial289. 

Na última parte do primeiro livro, o autor enfrenta situações em que a 

aplicabilidade de determinadas normas de direito societário, porque deveras relevantes à 

coletividade, permitiam dispensar a presença do elemento subjetivo, até então tido por 

essencial, bastando "o abuso da forma da pessoa jurídica". Neste contexto, cita exemplos 

do aumento fictício do capital social ou exercício irregular do direito a voto.  

Adianta-se que tal posicionamento se assemelha a determinada corrente 

nacional que defende a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica 

independentemente do preenchimento de maiores requisitos, como se verá a seguir, em 

nome de razões de interesse público relevante. 

                                                 
289 CORREA DE OLIVEIRA, LAMARTINE. A dupla crise da pessoa jurídica. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 
273/276. 
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No segundo livro, são tratadas questões menos relacionadas ao presente 

trabalho, passando por questões afetas à cidadania e nacionalidade das pessoas jurídicas, da 

detenção de direitos autorais pelas sociedades, da possibilidade de a sociedade, por si 

própria, ser destinatária e titular de direitos e garantias fundamentais, como inviolabilidade 

de domicílio, garantia ao juiz natural, o que, brevemente, responde ser possível, dentro dos 

limites de cada caso a ser examinado, dentre outros. 

Por fim, no livro terceiro, Serick busca compilar os resultados de sua 

pesquisa, enfatizando que tanto o princípio da autonomia da pessoa jurídica, quanto a 

possibilidade de sua desconsideração, são imprescindíveis para a manutenção do equilíbrio 

do ordenamento, razão pela qual entende ser de bastante importância a adoção de critérios 

rígidos para a atuação nesta nebulosa seara, sob pena de esvaziamento dos institutos. Para 

tanto, elaborou quatro princípios290, para guiar a aplicação da teoria.  

Em conclusão, destaca mais uma vez o caráter excepcional da 

desconsideração, a partir do que aponta que a autonomia da pessoa jurídica é a regra geral, 

cabendo a quem deseja desconstituí-la o ônus de demonstrar os pressupostos necessários 

para tanto.  

Na doutrina nacional, o primeiro doutrinador a se debruçar sobre o tema da 

desconsideração da personalidade jurídica, sob forte inspiração da jurisprudência 

estrangeira sobre o assunto, foi REQUIÃO291, expondo posicionamento consideravelmente 

parecido com o de Rolf Serick, no que concerne à necessidade de se demonstrar, no caso 

                                                 
290 1º Princípio: Em caso de abuso da forma jurídica, pode o juiz, para impedir que seja atingido o objetivo 
ilícito visado, deixar de respeitar tal forma, afastando-se portanto do princípio da nítida distinção entre sócio 
e pessoa jurídica. existe abuso quando, através do instrumento da pessoa jurídica se procura fugir à incidência 
de uma lei ou à de obrigações contratuais, ou causar fraudulentamente danos a terceiros. Não é possível 
justificar o desconhecimento da pessoa jurídica em nome da tutela da boa fé, a não ser na medida em que 
exista abuso no sentido acima especificado. 2º Princípio: Não é possível desconhecer a autonomia subjetiva 
da pessoa jurídica só porque tal desconhecimento seja necessário par a realização da finalidade de uma norma 
ou de uma causa objetiva de um negócio jurídico. esse princípio pode, porém, admitir exceções no caso de 
normas de direito societário cuja função seja de tal modo fundamental que não se possa admitir violação de 
sua eficácia, nem mesmo por via indireta. 3º Princípio: Normas baseadas em atributos ou capacidades ou 
valores humanos podem ser também aplicadas a uma pessoa jurídica quando não exista contradição entre a 
finalidade de tais normas e a função da pessoa jurídica. Em tal caso, se necessário, é possível, para 
determinar os pressupostos normativos, levar em contra as pessoas físicas que agem através da pessoa 
jurídica. 4º Princípio: Se, através da forma da pessoa jurídica, oculta-se o fato de que as partes em 
determinado negócio são, em realidade, o mesmo sujeito, é possível desconhecer a autonomia subjetiva da 
pessoa jurídica, quando deva ser aplicada norma baseada sobre a efetiva diferenciação ou identidade das 
partes do negócio jurídico, e não seja admissível a extensão de tal entendimento também à diferenciação ou 
identidade apenas jurídico-formal. CORREA DE OLIVEIRA, LAMARTINE. A dupla crise da pessoa jurídica. 

São Paulo: Saraiva, 1979, p. 275. 
291 REQUIÃO, RUBENS. Abuso de direito e fraude através da personalidade jurídica. Em Revista dos 
Tribunais, São Paulo, volume 410, dez./1969, pp. 12/24. 
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concreto, a ocorrência de fraude ou abuso de direito para se cogitar da desconstituição 

pontual do princípio da autonomia da pessoa jurídica. Sobre este aspecto, bem aponta que 

o abuso de direito decorreria do desvio do uso legítimo da personalidade jurídica, e a 

fraude quando da violação da lei, inclusive para prejuízo de credores. A distinção entre 

ambos residiria no fato de que no abuso de direito, ao contrário da fraude, não existiria, a 

princípio, trama contra o direito, cuja violação decorreria da utilização desvirtuada de 

determinados institutos. 

Do mesmo modo, TEPEDINO292 qualifica o abuso como a utilização da 

personalidade jurídica para fins pessoais, e não os sociais previstos, verificando confusão 

entre a entidade externa e a figura individual de seus integrantes. A fraude, por sua vez, 

residiria no descumprimento ostensivo da lei, embora sob a aparência de seu cumprimento. 

Uma crítica considerável feita ao trabalho de Rubens Requião reside no fato 

de considerar já existente no ordenamento brasileiro, à época da publicação de suas 

conclusões, hipóteses legais de desconsideração da personalidade jurídica, como a prevista 

no artigo 10º, do Decreto-Lei 3.708/1919293 ou o artigo 135 do Código Tributário 

Nacional294.  

No entanto, tais dispositivos tratam da responsabilização pessoal do 

administrador por atos praticados na gestão da pessoa jurídica, o que não pode ser 

confundido com a aplicação da teoria da desconsideração. Trata-se, em verdade, de casos 

de imputação direta à pessoa natural, e não de quebra da autonomia da pessoa jurídica295. 

RANGEL DE MORAES296, inclusive, traz uma série de outros dispositivos legais que 

retratam esta mesma situação.  

Em decorrência da necessidade de observância destes requisitos, a 

desconsideração da personalidade jurídica teorizada por Rubens Requião passou a ser 

                                                 
292 TEPEDINO, GUSTAVO. Temas de Direito Civil. Tomo III. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 71.  
293 Art. 10. Os socios gerentes ou que derem o nome á firma não respondem pessoalmente pelas obrigações 
contrahidas em nome da sociedade, mas respondem para com esta e para com terceiros solidaria e 
illimitadamente pelo excesso de mandato e pelos actos praticados com violação do contracto ou da lei. 
294 Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias 
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: (...). 
295 NEGRI, SERGIO MARCOS C. DE A. Repensando a Disregard Doctrine : justiça, segurança e eficiência na 

desconsideração da personalidade jurídica em ASSUMPÇÃO ALVES, ALEXANDRE FERREIRA (coord.). 
Temas de Direito Civil e Empresarial, Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 181. 
296 RANGEL DE MORAES, LUIZA. Considerações sobre a teoria da desconsideração da personalidade 

jurídica e sua aplicação na apuração da responsabilidade dos sócios e administradores de sociedades 

limitadas e anônimas. Em Revista de Direito Bancário e de Mercado de Capitais, São Paulo, ano 7, vol. 25, 
jul.-set./2004, pp. 33/35. 
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tratada, pela doutrina e jurisprudência pátrias, como teoria subjetiva da desconsideração, 

em contraposição à teoria objetiva, mais tarde idealizada por COMPARATO297, que 

dispensa a comprovação de fraude ou abuso de direito.  

Em verdade, o que o autor sustenta é que determinadas práticas adotadas 

pelos integrantes da sociedade teriam o condão de justificar a desconsideração, sempre que 

o “comportamento do sócio ou a relação estabelecida torna inútil ou ineficaz a organização 

societária”, a partir da criação de um centro de interesses autônomo, em hipóteses, por 

exemplo, de confusão patrimonial, que, por si só, e independentemente do atendimento de 

outros pressupostos de ordem subjetiva, justificaria a quebra. Em outra passagem, expõe 

que a confusão patrimonial entre controlador e sociedade controlada é critério fundamental 

para a desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista que a finalidade maior 

das sociedades é justamente permitir a separação patrimonial entre elas e seus sócios. 

De forma didática, COELHO298 aponta que pela teoria subjetiva, os 

elementos autorizadores da desconsideração são a fraude e o abuso de direito, ao passo que 

na objetiva, a confusão patrimonial, sendo que a importância desta diferença se 

relacionaria à facilitação da prova em juízo, considerando maior a dificuldade de se provar 

a intenção de fraude ou abuso, caso comparada com a confusão patrimonial, de cunho 

objetivo.  

Um ponto bastante relevante em que ambas as correntes não se chocam, em 

verdade, é que a aplicação da teoria da desconsideração não possui o afã de negar a 

existência da personalidade jurídica ou anulá-la, de forma plena, a partir do cometimento 

de alguma ilegalidade ou prática de ato que justificasse a penetração. O que o instituto 

pretende, na realidade, é fortalecer a pessoa jurídica, por meio da tutela do direito 

decorrente da declaração pontual de ineficácia de determinados atos praticados pelos 

integrantes de determinada sociedade, ou a extensão, também pontual, de determinadas 

sanções inicialmente impostas a ela, mas cuja efetividade tenha restado prejudicada pelo 

abuso de forma perpetrado. 

Neste mesmo sentido, DIDIER299 e ALVIM300, concluem que a aplicação da 

teoria da desconsideração não pode, e nem deve, acarretar a extinção do instituto da pessoa 

                                                 
297 COMPARATO, FABIO KONDER. O poder de controle na sociedade anônima. 3ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1983, p. 356/357 e 450. 
298 COELHO, FABIO ULHOA. Curso de Direito Comercial. Volume II. 11ed. Saraiva: São Paulo, 2008, p. 45. 
299 DIDIER JUNIOR, FREDDIE. Regras processuais no Código Civil. 3d. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 6. 
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jurídica, mas apenas a sua relativização pontual, para determinado fim, como uma técnica 

de suspensão episódica.  

No mais, em verdade, como se verá mais adiante, o ordenamento nacional 

adotou, em grande parte, a teoria subjetiva, exigindo a comprovação de fraude e abuso de 

direito. O posicionamento encabeçado por Requião, em conjunto, aliás, com a teoria 

objetiva de Comparato, da confusão patrimonial, compõem o que se costumou a tratar por 

Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica, que está presente na maior 

parte dos dispositivos legais que tratam do tema, deixando pequeno espaço para a Teoria 

Menor, presente em poucos normativos, mas cuja aplicação excepcional também vem 

sendo reconhecida pela jurisprudência.  

A Teoria Menor, por seu turno, mostra-se consideravelmente semelhante ao 

quanto teorizado por Rolf Serick em hipóteses de aplicação de normas relevantes de direito 

societário na Alemanha, tendo em vista que determinadas razões de interesse público 

justificariam a quebra da autonomia da pessoa jurídica, sem maiores exigências além da 

constatação da insolvabilidade da pessoa jurídica, ainda que em decorrência de razões 

ordinárias do cotidiano, como o risco empresarial, sem a presença de qualquer desvio. 

Em síntese, como bem apontado por ARRUDA ALVIM301, a teoria maior 

da desconsideração da personalidade jurídica divide-se em duas vertentes: a teoria maior 

subjetiva, que tem como requisitos para sua aplicação o abuso de direito e a fraude; e a 

teoria maior objetiva, que depende da confusão patrimonial. A teoria menor, por sua vez, 

prescinde de tais discussões, bastando a ocorrência de determinado fato, como, por 

exemplo, caso o credor não consiga satisfazer seu crédito perante a sociedade. 

Para melhor compreensão desta distinção, confira-se a evolução legislativa a 

respeito da matéria. 

Cronologicamente, a primeira disposição legal nacional que tratou da 

desconsideração da personalidade jurídica foi o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 

8.078/1990), em seu artigo 28, caput e §5º302. A seguir, sobreveio o artigo 18 da Lei nº. 

                                                                                                                                                    
300 ALVIM, THEREZA. Aplicabilidade da Teoria da Desconsideração da Pessoa Jurídica no processo 

falimentar. Em Revista dos Tribunais, São Paulo, nº 87, jul.-set./1997, p. 213.  
301 ARRUDA ALVIM, EDUARDO e GRANADO, WILLIAN DANIEL. Aspectos processuais da 
desconsideração da personalidade jurídica. Em Revista Forense, vol. 412, São Paulo, ano 106, 2010, p.68. 
302Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do 
consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos 
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8.884/1994303, recém-revogada pela nova lei Antitruste (Lei nº 12.529/2011), que tratou do 

instituto em seu artigo 34304. 

A Lei de Proteção ao Meio Ambiente (Lei nº 9.605/1998) segue a mesma 

linha das anteriores, trazendo em seu artigo 4º305 redação similar àqueles normativos. 

A grande crítica feita a esses dispositivos é no sentido de que sua redação, 

ao permitir a desconsideração “sempre que sua personalidade for, de alguma forma, 

obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”, “quando houver 

falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica, 

provocados por má administração” ou quando “for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos 

causados à qualidade do meio ambiente” se distancia da teoria maior, permitindo a quebra 

da autonomia da pessoa jurídica sem que seus integrantes tenham perpetrado qualquer 

ilicitude.  

Neste sentido, COELHO306 defende que, apesar da redação infeliz, a melhor 

interpretação e aplicação de tais dispositivos deve prestigiar a formulação da teoria maior, 

reconhecendo a importância do instituto da pessoa jurídica para o desenvolvimento das 

atividades econômicas, superando-a somente quando necessário à coibição de fraudes e 

mau uso da forma social. 

Na mesma linha, TEPEDINO307 assevera que essas leis, levadas às últimas 

consequências, fariam “tábula rasa” da autonomia patrimonial no ordenamento brasileiro, 

mediante a desconsideração em todas as situações em que os direitos consumeristas ou 

relacionados ao meio ambiente fossem ameaçados.  

                                                                                                                                                    
estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de 
insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. 
§ 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma 
forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 
303 Art. 18. A personalidade jurídica do responsável por infração da ordem econômica poderá ser 
desconsiderada quando houver da parte deste abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato 
ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver 
falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má 
administração.  
304 Art. 34. A personalidade jurídica do responsável por infração da ordem econômica poderá ser 
desconsiderada quando houver da parte deste abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato 
ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social.  
Parágrafo único. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, 
encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. 
305 Art. 4º Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao 
ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. 
306 FABIO ULHOA. Curso de Direito Comercial. Volume II. 11ed. Saraiva: São Paulo, 2008, pp. 54/55. 
307 TEPEDINO, GUSTAVO. Temas de Direito Civil. Tomo III. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p.79.  
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Todavia, a jurisprudência aparenta valorar a questão de forma distinta. Em 

caso clássico, em que se discutia a reparação de danos decorrentes da explosão do Osasco 

Plaza Shopping, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial nº 

279.273308, por maioria de votos, permitiu a desconsideração da personalidade jurídica 

com fundamento na teoria menor, baseada no artigo 28, §5º, do Código de Defesa do 

Consumidor, sem que demonstrada a prática de abuso ou fraude por parte dos integrantes 

da sociedade empresária.  

O Ministro MENEZES DIREITO309, mesmo vencido naquela oportunidade, 

em artigo dedicado ao tema, veio a destacar que a redação destes dispositivos representa a 

forma pela qual o ordenamento pátrio entendeu regulamentar a desconsideração da 

personalidade jurídica, de acordo com as finalidades idealizadas por cada normativo, para 

que esse “poderoso instrumento de defesa do cidadão” seja usado de forma eficaz na tutela 

de bens jurídicos caros à sociedade.  

Por fim, o Código Civil, em seu artigo 50310, foi em sentido oposto, trazendo 

regra geral que aplica, de forma clara, a teoria maior, ao exigir o preenchimento daqueles 

                                                 
308 Ementa: “Responsabilidade civil e Direito do consumidor. Recurso especial. Shopping Center de Osasco-
SP. Explosão. Consumidores. Danos materiais e morais. Ministério Público. Legitimidade ativa. Pessoa 
jurídica. Desconsideração. Teoria maior e teoria menor. Limite de responsabilização dos sócios. Código de 
Defesa do Consumidor. Requisitos. Obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 
Art. 28, § 5º. - Considerada a proteção do consumidor um dos pilares da ordem econômica, e incumbindo ao 
Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis, possui o Órgão Ministerial legitimidade para atuar em defesa de interesses individuais 
homogêneos de consumidores, decorrentes de origem comum.  
- A teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema jurídico brasileiro, não pode ser aplicada com a 
mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, 
aqui, para além da prova de insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da 
desconsideração), ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração). 
- A teoria menor da desconsideração, acolhida em nosso ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito 
do Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o 
pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão 
patrimonial.  
- Para a teoria menor, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo 
terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou administradores desta, ainda que estes 
demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar 
conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou administradores da pessoa jurídica.  
- A aplicação da teoria menor da desconsideração às relações de consumo está calcada na exegese autônoma 
do § 5º do art. 28, do CDC, porquanto a incidência desse dispositivo não se subordina à demonstração dos 
requisitos previstos no caput do artigo indicado, mas apenas à prova de causar, a mera existência da pessoa 
jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. - Recursos especiais não 
conhecidos.” (STJ, 3ª Turma, REsp nº 279.273, rel. para acórdão Min. Nancy Andrighi, j. em 04/12/2003).  
309 MENEZES DIREITO, CARLOS ALBERTO. A desconsideração da personalidade jurídica. Em ROSAS, 
ROBERTO; ALVIM, ARRUDA (coords.). Aspectos controvertidos do novo Código Civil: escritos em 

homenagem ao Ministro José Carlos Moreira Alves, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 91. 
310 Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela 
confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe 
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pressupostos já mencionados para que aplicada a desconsideração, fortalecendo seu caráter 

excepcional. 

Diante deste panorama, a desconsideração da personalidade jurídica se 

apresenta como um instituto já maduro no ordenamento jurídico pátrio. As primeiras 

manifestações doutrinárias a seu respeito já datam de mais de meio século, período em que 

foi possível o desenvolvimento jurisprudencial das teorias e aprimoramento dos textos 

legislativos. Aplicam-se, de forma concomitante, em situações específicas, as teorias 

menor e maior - esta, por sua vez, em suas vertentes objetiva e subjetiva, cada qual com 

suas peculiaridades, mas sempre com a intenção de coibir a violação a direitos de terceiros 

por meio do abuso da autonomia da pessoa jurídica. 

5.2. NATUREZA JURÍDICA E A CRIATIVIDADE HUMANA COMO PRESSUPOSTO DE 

APLICAÇÃO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA 

Como visto, a desconsideração da personalidade jurídica se irradia por 

diversos ramos do ordenamento jurídico pátrio, abrangendo desde relações regidas pelo 

Código de Defesa do Consumidor, alcançando até o Direito Concorrencial, passando ainda 

pelo Processo Civil, Direito Tributário, Trabalhista e Ambiental. 

Tal constatação se justifica pelo fato de a teoria da disregard, que mais se 

aproxima da noção de instituto que de teoria, dada a sua intensa aplicabilidade prática, 

insere-se no âmbito da Teoria Geral do Direito, por visar à relativização ou desconstituição 

de atos e negócios jurídicos praticados pelas sociedades com o fim de lesar direitos e 

interesses legítimos de diversos entes e grupos sociais, em abuso de direito311. 

Neste sentido, GASPARINI312 aponta que os atos nefastos praticados pela 

pessoa jurídica, sob o manto de sua autonomia, podem frustrar os interesses do Fisco, de 

familiares, herdeiros ou credores dos sócios, de empregados, consumidores ou 

concorrentes, além dos da Administração Pública, que vê as sanções administrativas 

                                                                                                                                                    
couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos 
aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. 
311 Código Civil de 2002: Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, 
excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons 
costumes. 
312 GASPARINI, DIÓGENES. Disregard administrativa. Em WAGNER JUNIOR, LUIZ GUILHERME DA 
COSTA (coord.). Direito Público: Estudos em homenagem ao Professor Adilson Abreu Dallari, Belo 
Horizonte: Del Rey, 2004, p.187. 
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aplicadas carecerem de efetividade. Igualmente, por HUPSEL313, a inclusão do instituto no 

âmbito da Teoria Geral do Direito se justifica pela necessidade de tutela dos “direitos e 

princípios jurídicos basilares do ordenamento jurídico”, quando o desvio de finalidade 

perpetrado por integrantes de sociedade empresária “for obstáculo ao reestabelecimento da 

ordem jurídica rompida”.  

Dada a abstração decorrente da alocação do instituto em ramo tão 

abrangente, voltado a coibir a mais vasta gama de ilícitos perpetrados, pode-se concluir 

que figura, como verdadeiro antecedente da fraude e do abuso de direito, que são os 

pressupostos objetivos da desconsideração, a criatividade humana. Não é outra a colocação 

feita por FLÁVIO DE OLIVEIRA314, ao defender que a “extrapolação da personalidade 

jurídica constitui reação proativa à criatividade fraudadora”. 

Por mais curiosa que possa parecer, por conta de sua terminologia nada 

jurídica, a assertiva é coerente. A diversidade das manobras perpetradas por particulares 

voltadas ao seu benefício, mas em detrimento e violação ao direito alheio, decorre, de fato, 

de intenso exercício criativo que, sob a aparência de bem utilizar a figura ficcional da 

pessoa jurídica, desvia as suas finalidades. 

Veja-se, por exemplo, o fato apontado por ALBERTIN DE MORAES315, 

quando “verdadeiros laranjas” constituem sociedades empresárias, sem guardar qualquer 

relação com o ente moral e que, por ausência de patrimônio ou condições, “não poderão 

responder pelos atos irregulares efetivados pela pessoa jurídica”. Ou, ainda, a dissolução 

irregular, imediata e intencional da sociedade depois de se ser apenada com determinada 

sanção, pecuniária ou não, visando à proteção do patrimônio de seus integrantes. 

Tudo isso para se sustentar que a finalidade da desconsideração da 

personalidade jurídica vai muito mais além que a pura e simples quebra do véu que separa 

a personalidade jurídica da sociedade da de seus sócios. O instituto, em verdade, volta-se 

ao resguardo de figura de vital importância tanto para o ordenamento, quanto para o 

cenário político-econômico dos Estados, fundamento de que decorre, em último grau, a sua 

                                                 
313 HUPSEL, EDITE MESQUITA. Extensão da penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar – 

Desconsideração da personalidade jurídica na esfera administrativa. Em Fórum de Contratação e Gestão 
Pública, Belo Horizonte, ano 5, nº 52, abr./2006, p. 7038. 
314 FLAVIO DE OLIVEIRA, ANTONIO. Aplicação de sanções da Lei nº 8.666/1993 e a desconsideração da 

personalidade jurídica. Em Fórum de Contratação e Gestão Pública, Belo Horizonte, ano 11, nº 126, 
jun./2012, p. 51. 
315 ALBERTIN DE MORAES, FLÁVIA. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica e o processo 

administrativo punitivo. Em Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro: FGV, set.-dez./2009, p. 62. 
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aplicabilidade prática independentemente de comandos normativos expressos, já que 

inequivocamente reconhecida, no ordenamento, a vedação ao abuso de direito, do que 

decorre a necessidade de se ter em mãos as medidas necessárias para coibi-lo.  

Ademais, a desconsideração da personalidade jurídica, além de não 

extinguir a sociedade envolvida, também não representa qualquer espécie de nova sanção 

ou algo equivalente. Trata-se, apenas e tão somente, da prática de atos voltados à 

efetivação de pena ou ato desfavorável e anteriormente imposto à determinada sociedade 

que, sob o pretexto da autonomia, buscou deles se furtar. Vale dizer, a constrição judicial 

de bens de sócios não configura nova condenação ou nova ordem de penhora, mas apenas a 

busca por patrimônio daquele que efetivamente deve; igualmente, em matéria licitatória, 

não se trata de nova pena de suspensão de participar de licitações, impedimento de 

contratar ou declaração de inidoneidade a nova sociedade, mas somente a extensão de seus 

efeitos àquele que não ostenta condições de com a Administração Pública se relacionar. 

5.3. A APLICAÇÃO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PELA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E OS PRINCÍPIOS DO DIREITO ADMINISTRATIVO 

Como já se deixou claro ao longo da evolução do presente estudo, a ideia 

inicial era tratar da possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica pela 

administração pública em um cenário de ausência de autorização legislativa expressa. No 

entanto, como se tratará um pouco mais adiante, durante a realização dos trabalhos, 

sobreveio a promulgação de Lei Federal tratando do tema. De qualquer modo, permanece 

relevante o estudo das razões, fundamentos e finalidades deste modo de agir, agora 

acrescido da análise relativa a esta inovação normativa superveniente. 

O principal argumento em sentido contrário à aplicação da desconsideração 

da personalidade jurídica era sustentado pela suposta violação ao princípio da legalidade 

estrita, ainda mais em se tratando, teoricamente, de matéria sancionatória. Já se tratou 

anteriormente, nos capítulos destinados aos princípios que regem as licitações, bem como 

àqueles relativos ao direito administrativo sancionatório, da questão da legalidade, sempre 

próxima, nesta seara, da tipicidade.  

Retomando-se brevemente aquele conteúdo, viu-se que a legalidade decorre 

do postulado inserido no texto constitucional segundo o qual ninguém será obrigado a nada 

senão em virtude de lei; sendo, a Administração Pública, a figura responsável pela 

condução e fiscalização pela conduta dos particulares, não poderia exigir a prática ou 
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abstenção de determinados atos ou, ainda, impor consequências sancionatórias pela 

inobservância daquelas determinações, sem autorização legislativa expressa.  

Em matéria sancionatória, tal exigência seria ainda de maior relevância, sob 

o fundamento de se afastar a discricionariedade e, consequentemente, reduzir-se a chance 

de serem cometidas arbitrariedades, por parte do Estado, no exercício daquela 

competência.  

No entanto, fixaram-se anteriormente algumas premissas, pensadas com o 

fim específico de ora se concluir pela ausência de violação do princípio da legalidade 

quando da defesa da possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica pela 

Administração Pública, quais sejam: as razões de ser e finalidades do processo de licitação 

antecedente às contratações públicas como regra geral; a evolução da concepção de 

legalidade; as relações de especial sujeição estabelecidas entre a Administração Pública, 

licitantes e contratantes; e a ausência de conteúdo sancionatório na disregard doctrine, 

enquadrada como instituto da teoria geral do direito. 

A busca pela melhor proposta, em condições de igualdade material entre os 

potenciais candidatos, em um ambiente de ampla concorrência, é a principal razão de 

existência das licitações públicas. Todavia, em um cenário já não tão recente, e que 

extrapola as fronteiras nacionais, de incertezas e desconfiança mútua entre a Administração 

e particulares interessados, os certames também passaram a ostentar o fim de, por meio do 

enrijecimento e pormenorização procedimental, evitar a prática de irregularidades lesivas 

aos interesses dos envolvidos, com destaque para a proteção do interesse público. 

Como consectário da busca pela higidez e lisura dos processos e das futuras 

contratações, as sanções aplicáveis pela Administração Pública com fundamento na Lei de 

Licitações passaram a representar efetivo filtro, para banir das relações jurídicas 

entabuladas pela Administração aqueles que não ostentem condições, das mais diversas 

naturezas, para tanto.  

Por esta razão que se defendeu a plena aplicabilidade das sanções 

administrativas instituídas por aquele normativo, bem como se buscou examinar os 

problemas de aplicabilidade prática enfrentados pelos operadores do Direito em seu 

cotidiano. Boa parte desta defesa, por assim dizer, partiu de confrontações doutrinárias 

também fundadas na potencial ofensa dos princípios da legalidade e da tipicidade, matéria 



 

116 
 

a qual se dedicou item específico em capítulo anterior, no qual se concluiu pela completa 

ausência de violação neste sentido.  

Isto porque, muito embora jamais se possa negar a relevância do princípio 

da legalidade, a sua concepção não mais pode se limitar à observância estéril de comandos 

legais vazios. A legalidade, com efeito, passou a abranger a vasta gama de princípios, 

expressamente positivados ou não, de modo que será considerada ilegal a atuação 

administrativa que, muito embora pautada em norma formalmente posta, viole os 

princípios da moralidade, da probidade, da eficiência, dentre outros.  

Além disso, a aventada ausência de tipicidade das sanções administrativas 

da Lei de Licitações foi superada pelo prudente reconhecimento da existência de caráter 

peculiar na relação jurídica mantida entre a Administração Pública, licitantes ou 

contratados, diferentemente daquela estabelecida entre aquela e a sociedade, 

ordinariamente. Cuida-se de vínculo de especial sujeição, a que o particular 

voluntariamente se submete, ou adere, e por conta disso, previamente tem ciência das 

regras e condutas especiais a serem por ele observadas, sob pena das respectivas 

cominações. 

Igualmente, e por conta disso, reconheceu-se a possibilidade de o edital e os 

contratos a serem celebrados pormenorizarem condutas e limites de penalidade, sem que 

configurada qualquer mínima afronta a outro princípio, o da reserva legal. 

Por fim, concluiu-se pela qualificação da desconsideração da personalidade 

jurídica como instituto da Teoria Geral do Direito, voltado à desconstituição ou 

relativização de atos praticados por sociedades que, em abuso do direito de se associarem 

sob o manto da autonomia da personalidade jurídica, burlassem e frustrassem interesses e 

direitos legítimos de terceiros. Isto em contraposição ao reconhecimento do decreto de 

desconsideração como nova sanção, o que atrairia todo o regime do direito administrativo 

sancionador, principalmente no que concerne à tipicidade, que restou devidamente 

afastado. Neste ponto, ainda, é essencial ressaltar que a desconsideração também não 

encontra óbice no princípio do personalismo da sanção, tendo em vista que seus efeitos não 

atingem terceiro estranho à prática do ilícito, mas sim o próprio agente infrator, ao se 

esconder sob o manto da autonomia da personalidade jurídica. 
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Não há como discordar de JUSTEN FILHO316, ao colocar que a “questão é 

delicada, mas está sendo enfrentada em todos os ramos do Direito”. Segundo o jurista, 

mesmo no cenário de ausência legislativa, nada impediria a aplicação da desconsideração 

no Direito Administrativo, desde que observadas todas “as cautelas cabíveis e adequadas”, 

sendo sempre antecedida de processo administrativo específico, com a observância de 

ampla defesa e contraditório, e amparada em elementos contundentes acerca da “utilização 

ilegal, abusiva e contrária [da personalidade jurídica] às boas práticas da vida empresarial”. 

Já era esta a posição de GASPARINI317, ao sinteticamente sustentar que, 

mesmo em nada havendo em termos de produção legislativa neste sentido no âmbito do 

Direito Administrativo, caberia justificar a aplicação da desconsideração da personalidade 

jurídica “com base em princípios que prestigiam a administração pública e o interesse 

público”, mesmo sem expressa previsão legal.  

Neste sentido, ainda, segundo CHAVES DE FARIAS318, “essa hipótese de 

conflito entre princípios inexiste”. Reconhecendo a tendência de ampliação do conceito do 

princípio da legalidade, o autor sustenta que quando o administrador público a ele se 

submete, acaba por se vincular a todo o ordenamento jurídico vigente, cujos valores 

fundamentais seriam a busca pela “paz jurídica e a justiça”, o que recomendaria a 

prevalência dos princípios da moralidade e da supremacia do interesse público sobre a 

legalidade formal.  

O problema também foi enfrentado por VILLELA SOUTO319, delimitando 

o tema como a discussão destinada a “saber se a empresa declarada inidônea ou suspensa 

para participar de licitações ou contratar com o Estado”, mediante a constituição de uma 

nova, com os “mesmos sócios ou testas-de-ferro” poderia afastar os efeitos das penalidades 

aplicadas. A solução dada, também reconhecendo a ausência de normatividade a respeito à 

época, era no sentido de “ser cabível também no Direito Administrativo a aplicação 

                                                 
316 JUSTEN FILHO, MARÇAL. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 14ed. São Paulo: 
Dialética, 2010, p. 832. 
317 GASPARINI, DIÓGENES. Decretação da desconsideração da pessoa jurídica. Em Fórum de Contratação 
e Gestão Pública, Belo Horizonte, ano 3, nº 32, ago./2004, p. 4181. 
318 CHAVES DE FARIAS, LUCAS. Aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica na 

esfera administrativa. Em Boletim de Direito Administrativo, São Paulo, ano XXVII, nº 8, ago./2007, pp. 
944/945. 
319 VILLELA SOUTO, MARCOS JURUENA. A desconsideração da personalidade jurídica e a 

responsabilização administrativa. Em Boletim de Direito Administrativo, São Paulo, vol. 9, nº 9, 1993, pp. 
521/523. 
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excepcional da teoria da desconsideração da personalidade jurídica para evitar prejuízo ao 

Erário (...) ou ao serviço público”. 

Na mesma esteira, PEREIRA JUNIOR e RESTELATTO DOTTI320 

defendem que, além das normas positivas, “também os princípios ministram os parâmetros 

necessários à configuração das hipóteses de impedimento”, que podem “emergir tanto da 

incidência de norma vedativa específica quanto de princípios reitores da função 

administrativa estatal”. Prosseguem, no estudo, sustentando que “o simples fato de não 

haver norma específica autorizando a desconsideração da personalidade jurídica não pode 

impor à Administração que permita atos que afrontem a moralidade administrativa e os 

interesses públicos”. 

Tal colocação ganha ainda mais força no cenário brasileiro, uma vez que, 

como se viu, a primeira manifestação a respeito da aplicação da desconsideração se deu no 

campo doutrinário, em palestra proferida por Rubens Requião na década de 1960, de modo 

que sua aplicação prática precedeu à positivação. Se, no âmbito do Direito Privado, que 

geralmente rege relações patrimoniais entre particulares, permitiu-se a desconsideração 

sem supedâneo no direito posto, ainda mais se deveria admitir no Direito Administrativo, 

quando voltada à proteção do interesse público.  

A respeito da ausência de caráter restritivo de direito ou sancionatório da 

desconsideração da personalidade jurídica, PEREIRA JUNIOR e RESTELATTO 

DOTTI321 bem lecionam que a sua aplicação contra sociedade empresária que age com 

comprovado abuso de direito “não surte supressão de direito algum, porém, ao revés, 

restauração de direito que o abuso e a fraude pretenderiam eliminar” e a restrição a sua 

aplicação “ampararia e estimularia a fraude, ao invés de coibi-la”.  

Caminham próximas, outrossim, duas outras noções que contribuem com o 

presente estudo, que são os princípios da prevenção e da precaução322, além da teoria dos 

                                                 
320 PEREIRA JUNIOR, JESSÉ TORRES; RESTELATTO DOTTI, MARINÊS. A desconsideração da 

personalidade jurídica em face de impedimentos para participar de licitações e contratar com a 

Administração Pública: limites jurisprudenciais. Em Fórum de Contratação e Gestão Pública, Belo 
Horizonte, ano 9, nº 107, nov./2010, pp. 13/15. 
321 PEREIRA JUNIOR, JESSÉ TORRES; RESTELATTO DOTTI, MARINÊS. A desconsideração da 

personalidade jurídica em face de impedimentos para participar de licitações e contratar com a 

Administração Pública: limites jurisprudenciais. Em Fórum de Contratação e Gestão Pública, Belo 
Horizonte, ano 9, nº 107, nov./2010, pp. 28 e 30. 
322 “O princípio da prevenção, no Direito Administrativo, estatui que a administração pública, ou quem faça 
as suas vezes, na certeza de que determinada atividade implicará dano injusto, se encontra na obrigação de 
evitá-lo, desde que no rol de suas atribuições competenciais e possibilidades orçamentárias. Quer dizer, tem o 
dever incontornável de agir preventivamente, não podendo invocar juízos de conveniência ou de 
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poderes implícitos323. A este respeito, FLAVIO DE OLIVEIRA324, aponta que, se a 

probidade administrativa é “dever intrínseco à atuação e comportamento do administrador 

público, impõe[-se] que este tome todas as medidas necessárias e possíveis para a boa 

gestão dos bens e interesses públicos” sob a sua responsabilidade. Por esta razão, sugere 

que “ao invés de negar a possibilidade de se aplicar a transcendência da imposição”, dever-

se-ia buscar respostas para outra questão de maior relevância, na hipótese de a 

Administração “expressa[r] falsa ignorância de fato amplamente conhecido”. 

Desse modo, independentemente do preenchimento de lacuna legislativa, 

que será apreciado a seguir, entende-se que há elementos mais que suficientes para que 

aplicada a desconsideração da personalidade jurídica pela Administração Pública, com 

destaque para a predominância da crescente concepção do princípio da legalidade que, 

fortalece ainda mais os princípios da moralidade e da indisponibilidade do interesse 

público. 

Sem embargos, por mais que se reconheça a essencialidade da questão, 

nunca é demais destacar que deverá ser sempre assegurado ao particular confrontado pela 

aplicação de qualquer tipo de sanção, ou pela possibilidade de ver a sua personalidade 

jurídica pontualmente desconstituída para fins de aplicação de penas anteriormente 

impostas, o exercício incondicionado da ampla defesa e do contraditório, com as garantias 

correlatas, sob pena de nulidade do processo administrativo instaurado para tal fim. 

Além disso, para que se possa discutir acerca da possibilidade de 

desconsideração, ou até mesmo, como antecedente lógico, da observância dos efeitos das 

penas de suspensão, impedimento e declaração de inidoneidade, a Administração Pública, 

                                                                                                                                                    
oportunidade, nos termos das concepções de outrora acerca da discricionariedade administrativa. (...) Já o 
princípio constitucional da precaução, igualmente dotado de eficácia direta e imediata, estabelece (não 
apenas no campo ambiental, mas nas relações de administração em geral) a obrigação de adotar medidas 
antecipatórios e proporcionais mesmo nos casos de incerteza quanto à produção de danos fundadamente 
temidos.” FREITAS, JUAREZ. Discricionariedade administrativa e o direito fundamental à boa 

administração pública. 2ed. São Paulo: Malheiros, 2009, pp. 99 e 101. 
323 “Incorporou-se em nosso ordenamento jurídico, portanto, a pacífica doutrina constitucional norte-
americana sobre a teoria dos poderes implícitos — inherent powers —, pela qual no exercício de sua missão 
constitucional  
enumerada, o órgão executivo deveria dispor de todas as funções necessárias, ainda que implícitas, desde que 
não expressamente limitadas (Myers v. Estados Unidos US — 272 — 52, 118), consagrando-se, dessa forma, 
e entre nós aplicável ao Ministério Público, o reconhecimento de competências genéricas implícitas que 
possibilitem o exercício de sua missão constitucional, apenas sujeitas às proibições e limites estruturais da 
Constituição Federal.” MORAES, ALEXANDRE DE. Direito Constitucional. 23ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 
610. 
324 FLAVIO DE OLIVEIRA, ANTONIO. Aplicação de sanções da Lei nº 8.666/1993 e a desconsideração da 

personalidade jurídica. Em Fórum de Contratação e Gestão Pública, Belo Horizonte, ano 11, nº 126, 
jun./2012, p. 48. 
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como um todo, deve incrementar seu aparato com o fim de dar ciência aos administradores 

acerca das sanções impostas por outros entes, aí incluindo os dados dos apenados, a 

duração das medidas aflitivas e, se possível, até mesmo dos sócios das empresas e as 

razões que levaram às repressões. Destaca-se, neste sentido, o Portal da Transparência da 

União Federal e o seu CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas325 e, 

no âmbito do Estado de São Paulo, o portal Sanções Administrativas326, ambos voltados a 

este desiderato.  

Por fim, há que se remeter ao quanto exposto em capítulo anterior, 

destinado ao estudo dos efeitos rescisórios das sanções da Lei de Licitações aos contratos 

em vigor, já que se defendeu, naquela oportunidade, que há distinção entre as condições de 

habilitação e pressupostos de habilitação, para se usar a terminologia adotada por Marçal 

Justen Filho, lá mais bem esmiuçada.  

Isto porque, há quem possa argumentar, defendendo a impossibilidade de 

aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, com o fato de o rol do artigo 27 da 

Lei de Licitações, que trata dos documentos relativos à habilitação, ser exaustivo, por 

expressa previsão legal. Como consequência, a Administração não poderia ali inovar e, 

consequentemente, exigir qualquer tipo de certidão, atestado ou documento que 

evidenciasse que o licitante, seus sócios ou empresa do mesmo grupo, etc., não teriam sido 

previamente apenados com as sanções que os impediriam de continuar concorrendo ou 

contratando com a Administração Pública. 

Todavia, viu-se que a condição de ter ou não sido alvo de apenamento 

administrativo não configura condição de habilitação, mas sim pressuposto de ingresso em 

qualquer certame. Até mesmo porque, entender-se em sentido contrário, levaria à 

equivocada conclusão de que a Administração não poderia averiguar tais fatos, o que beira 

o absurdo, já que as sanções visam justamente a afastar os particulares envolvidos de 

certames e contratações futuras. 

5.4. A CASUÍSTICA ENVOLVENDO A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA 

PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Além de a doutrina reconhecer a possibilidade de aplicação da 

desconsideração da personalidade jurídica pela Administração Pública, em matéria 

                                                 
325 http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam 
326 http://www.sancoes.sp.gov.br/ 
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licitatória, nos casos submetidos à apreciação do Poder Judiciário também se acolheram 

aqueles fundamentos, ainda que na ausência de autorização legislativa expressa. No âmbito 

do Tribunal de Contas da União, a questão foi tratada da mesma maneira. 

Antes de se passar ao exame dos precedentes escolhidos, cabe fazer uma 

ressalva de ordem metodológica. Não se pretendeu, aqui, esgotar todas as decisões 

proferidas sobre o tema, em todos os tribunais nacionais, mas sim localizar julgados em 

que efetivamente apreciado o cerne da controvérsia, com o confronto das teses expostas 

pelas partes e o livre convencimento dos magistrados, sem a pretensão de realizar estudos 

estatísticos a respeito do tema. 

Principia-se, então, pelo mais recente julgado realizado, oriundo do 

Supremo Tribunal Federal. Trata-se da Medida Cautelar em Mandado de Segurança 

32.494/DF327. Cuidou-se, na hipótese, de mandado de segurança impetrado contra ato 

coator praticado por Ministro do Tribunal de Contas da União, ao permitir a extensão dos 

efeitos de pena de suspensão do direito de participar de licitações à empresa impetrante, ao 

se reconhecer que deliberadamente constituída com o fim de burlar os efeitos de pena 

imposta à outra sociedade, com a qual se confundiam os sócios e objeto social. 

O Relator da Medida Cautelar, o ilustre Ministro Celso de Mello, bem 

ponderou que, “em juízo de mera delibação (...) o Tribunal de Contas da União (...) 

possuiria atribuição para estender a outra pessoa ou entidade envolvida em prática 

comprovadamente fraudulenta” a sanção administrativa previamente imposta a outro 

licitante ou contratante, desde que reconhecida a presença de determinados pressupostos 

necessários para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, principalmente 

tendo em vista a competência daquela corte para tornar “efetivo o exercício das múltiplas 

                                                 
327 Ementa: “Procedimento administrativo e Desconsideração Expansiva da Personalidade Jurídica. 
“Disregard Doctrine” e reserva de jurisdição: exame da possibilidade de a administração pública, mediante 
ato próprio, agindo “pro domo sua”, desconsiderar a personalidade civil da empresa, em ordem a coibir 
situações configuradoras de abuso de direito ou de fraude. A competência institucional do tribunal de contas 
da união e a doutrina dos poderes implícitos. Indispensabilidade, ou não, de lei que viabilize a incidência da 
técnica da desconsideração da personalidade jurídica em sede administrativa. A administração pública e o 
princípio da legalidade: superação de paradigma teórico fundado na doutrina tradicional? O princípio da 
moralidade administrativa: valor constitucional revestido de caráter ético-jurídico, condicionante da 
legitimidade e da validade dos atos estatais. o advento da lei nº 12.846/2013 (Art. 5º, IV, “e”, e Art. 14), 
ainda em período de “vacatio legis”. Desconsideração da personalidade jurídica e o postulado da 
intranscendência das sanções administrativas e das medidas restritivas de direitos. Magistério da doutrina. 
Jurisprudência. Plausibilidade jurídica da pretensão cautelar e configuração do “periculum in mora”. Medida 
liminar deferida.” Supremo Tribunal Federal, Medida Cautelar no Mandado de Segurança 32494/DF, rel. 
Min. Celso de Mello, Decisão monocrática de 11/11/2013. 
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competências que lhe foram diretamente outorgadas pelo próprio texto da Constituição da 

República”. 

Também fazendo menção a teoria dos poderes implícitos, constou da 

decisão que a “ausência de autorização legal outorgando (...) competência expressa para 

promover ‘the lifting of the corporate veil’ não violaria, aparentemente, o postulado da 

legalidade, eis que a aplicação, em nosso ordenamento (...) precedeu, em muitos anos”, a 

produção legislativa neste sentido, mesmo no âmbito do direito privado. Igualmente, 

atribuiu-se ao princípio da moralidade administrativa o papel de “conformar e orientar a 

atividade da Administração Pública (...) em ordem a inibir o emprego da fraude e a 

neutralizar a prática do abuso de direito”.  

Especificamente acerca do princípio da legalidade, fazendo menção aos 

estudos fundamentais de Hely Lopes Meirelles e da vinculação positiva da Administração 

Pública à lei, o Ministro Relator ponderou, com suporte nos ensinamentos de Maria Sylvia 

Zanella di Pietro, que o “processo de constitucionalização do Direito Administrativo”, 

também já tratado anteriormente no presente estudo, transferiu à Constituição, e não mais à 

lei, “o cerne da vinculação administrativa à juridicidade”. A moralidade, por seu turno, 

além de impor limitações ao exercício do poder estatal, legitimaria maior intensidade de 

controle também sobre os atos “praticados por particulares que venham a colaborar com o 

Estado na condição de licitantes ou contratados e que transgridam os valores éticos que 

devem pautar o comportamento dos órgãos e agentes governamentais”. 

Inobstante tal fato, mesmo que mencionada a entrada em vigor de lei 

relativa ao tema, ainda em vacatio legis, o Ministro Relator houve por conceder a medida 

cautelar, suspendendo a decisão do Tribunal de Contas da União, até pronunciamento 

definitivo a respeito do tema pelos demais integrantes do pretório excelso.  

Outro precedente de destaque é do Superior Tribunal de Justiça, nos autos 

do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança 15.166/BA328. Cuida-se de recurso 

                                                 
328 Ementa: “ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
LICITAÇÃO. SANÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR. EXTENSÃO DE EFEITOS À 
SOCIEDADE COM O MESMO OBJETO SOCIAL, MESMOS SÓCIOS E MESMO ENDEREÇO. 
FRAUDE À LEI E ABUSO DE FORMA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NA 
ESFERA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA 
E DA INDISPONIBILIDADE DOS INTERESSES PÚBLICOS. - A constituição de nova sociedade, com o 
mesmo objeto social, com os mesmos sócios e com o mesmo endereço, em substituição a outra declarada 
inidônea para licitar com a Administração Pública Estadual, com o objetivo de burlar à aplicação da sanção 
administrativa, constitui abuso de forma e fraude à Lei de Licitações Lei n.º 8.666/93, de modo a possibilitar 
a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica para estenderem-se os efeitos da sanção 
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interposto contra sentença que denegou a ordem em mandado de segurança interposto pela 

recorrente contra ato praticado pelo Secretário de Administração do Estado da Bahia, que a 

ela estendeu os efeitos de declaração de inidoneidade imposta à empresa composta pelo 

mesmo quadro societário. 

Depois de examinar o conjunto probatório relativo à constituição 

fraudulenta de nova sociedade, passou-se à análise do mérito da controvérsia, abrangendo a 

possibilidade do decreto de desconsideração feito diretamente pela Administração Pública. 

A turma julgadora concluiu, então, que “se, por um lado, existe o dogma da legalidade, 

como garantia do administrado no controle da atuação administrativa, por outro, existem 

princípios, como o da Moralidade Administrativa”, além da supremacia e indisponibilidade 

do interesse público, que também devem ser observados pelo administrador e, em caso de 

conflito, a solução a ser encontrada deve buscar o resultado que melhor se harmonizar com 

o sistema normativo. 

A respeito da legalidade estrita, decidiu-se que a “ausência de norma 

específica não pode impor à Administração um atuar em desconformidade com o princípio 

da moralidade administrativa, muito menos exigir-lhe o sacrifício de interesses públicos” 

sob a sua responsabilidade, negando eficácia aos diversos outros princípios a que o 

exercício da função administrativa se encontra adstrito. Acrescentou-se, então, que a 

“concepção moderna do princípio da legalidade não está a exigir, tão-somente, a 

literalidade formal, mas a intelecção do ordenamento jurídico enquanto sistema”, sendo 

plenamente admissível se conferir uma “maior flexibilidade à teoria da desconsideração da 

personalidade jurídica” pela Administração, “mesmo à margem de uma previsão normativa 

específica”.  

Por fim, do Tribunal de Contas da União, merece destaque um Pedido de 

Reexame329 formulado pela INFRAERO contra decisão anterior daquela corte, em que se 

havia determinado a exclusão de cláusulas editalícias que vedavam a participação de 

                                                                                                                                                    
administrativa à nova sociedade constituída. - A Administração Pública pode, em observância ao princípio da 
moralidade administrativa e da indisponibilidade dos interesses públicos tutelados, desconsiderar a 
personalidade jurídica de sociedade constituída com abuso de forma e fraude à lei, desde que facultado ao 
administrado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo regular. Recurso a que se nega 
provimento.” Superior Tribunal de Justiça, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança 15.166/BA, 
Segunda Turma, rel. Min. Castro Meira, j. em 07/08/2003. 
329 Ementa: “Pedido de reexame. Representação. Licitação. Edital. Cláusula impeditiva de participação de 
interessados suspensos por ente distinto da administração pública. Sanções aplicadas à pessoa jurídica. 
Alcance dos efeitos. Determinações. Interposição de recurso. Conhecimento. Negado provimento.” Tribunal 
de Contas da União, Acórdão nº 2.218/2011, 1ª Câmara, rel. Min. José Múcio Monteiro, Sessão Ordinária de 
12/04/2011. 
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sociedades cujos diretores, sócios e dirigentes tenham feito parte dos atos constitutivos de 

sociedades suspensas ou declaradas inidôneas para contratar com a Administração. A 

turma julgadora, a partir de voto divergente do Ministro revisor, acabou por reconhecer 

que é frequente o fato de integrantes de comissões de licitação verificarem “que sociedades 

empresárias afastadas (...) retornam aos certames promovidos pela Administração valendo-

se de sociedade empresária distinta, mas constituída com os mesmos sócios e com objeto 

social similar”. 

Também fazendo menção à falta de regulamentação legal, acabaram por 

prover em parte o pedido de reexame e, com fundamento no “no princípio da juridicidade, 

ou seja, no conjunto de normas e princípios que constituem o Direito como um todo e que 

representam um dever a ser seguido e cumprido pelo administrador público”, declararam 

válida a cláusula de edital que estendia os efeitos das penas de suspensão, impedimento e 

inidoneidade a sociedades constituídas com o desiderato de burlá-las. 

Relevante apontar, ainda, a premissa adotada no segundo caso, de acordo 

com a qual a decisão da Administração em assim agir “não traduz aplicação de nova 

penalidade, mas tão somente concessão de efetividade à sanção aplicada anteriormente”, 

sempre com a observância “à sociedade faltosa, [do] contraditório e a ampla defesa, sob 

pena de nulidade”. 

Há que se mencionar, ainda, o notório caso da empreiteira Delta 

Construções S/A, que foi alvo de diversas operações policiais e de processos judiciais 

envolvendo a suposta prática de diversos ilícitos em matéria licitatória, em obras públicas 

de grande porte. Para os fins do presente estudo, cumpre mencionar que referida empresa 

foi declarada inidônea pela União Federal, por meio de decisão do Ministro de Estado 

Chefe da Controladoria-Geral da União, acolhendo o parecer nº 110/2012/ASJUR-CGU-

PG/CGU/AGU, cuja cópia foi obtida diretamente por meio do portal de acesso à 

informação (Anexo I). A decisão impondo a sanção foi publicada no Diário Oficial da 

União de 12 de junho de 2012, página 2. 

Ainda assim, foi amplamente divulgada na imprensa a constituição, pela 

empresa Delta, já em recuperação judicial depois de seu esvaziamento patrimonial e 

societário, acrescido da interrupção dos vultosos contratos que executava, de uma 

subsidiária integral, com o único fim de voltar a concorrer nos certames promovidos pela 

Administração Pública.  
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A nova empresa foi denominada Técnica Construções S/A e, muito embora 

jamais se tenha negado a sua origem naquela outra sociedade inequivocamente tida por 

inidônea, rápida pesquisa permitiu identificar, por exemplo, além da identidade de objetos 

sociais, a identidade de endereços na cidade de São Paulo, de modo que evidenciados a 

confusão e o intuito fraudulento em sua constituição.  

Em pouquíssimo tempo, a empresa já se sagrou vencedora de grande lote 

em licitação promovida pelo DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes, o qual não se quedou inerte. Por meio da decisão 981/CGCL/DIREX, datada 

de 11 de julho de 2013 (Anexo II), cuja cópia também foi enviada pelo referido órgão, por 

meio de requerimento formulado no portal de acesso à informação, aplicou-se prontamente 

a desconsideração da personalidade jurídica e excluiu-se a licitante do certame, por meio 

da aplicação do “princípio da moralidade administrativa e da indisponibilidade dos 

interesses públicos”, reconheceu-se que a “constituição de subsidiária integral em 

substituição à empresa declarada inidônea”, com o fim de afastar a aplicação daquela pena, 

“constitui abuso de forma e fraude à Lei de Licitações”. 

Também se obteve informação de que a mesma empresa estaria em vias de 

vencer certames promovidos pelo Estado de São Paulo, especificamente pelo DER – 

Departamento de Estradas de Rodagem e pelo DAAE – Departamento de Águas e Energia 

Elétrica. Noticiou-se, contudo, que a Procuradoria Geral do Estado havia opinado em 

sentido contrário e entendido pela viabilidade da participação da Técnica Construções S/A 

nos certames330.  

Ao contrário do que se observou ao solicitar informações à União Federal, 

todos os requerimentos de acesso à informação formulados por meio do respectivo site, 

desta vez destinados à Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, bem como aos órgãos 

mencionados nas notícias (DER e DAAE), foram respondidos de forma idêntica, no 

sentido de que inexiste qualquer parecer relacionado ao tema, muito embora o próprio 

Governador tenha respondido à imprensa que o agora inexistente parecer seria 

integralmente cumprido.  

                                                 
330 Veja-se, neste sentido: “Procurador paulista 'libera' Técnica, ex-Delta”, de 12 de setembro de 2013, 
disponível em: http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,procurador-paulista-libera-tecnica-ex-
delta,1073840,0.htm, acesso em 28/10/2013; “Parecer sobre subsidiária da Delta será seguido, diz Alckmin”, 
de 11 de setembro de 2013, disponível em http://exame.abril.com.br/brasil/politica/noticias/parecer-sobre-
subsidiaria-da-delta-sera-seguido-diz-alckmin, acesso em 28/10/2013.  
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Em recente julgado331, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

recomendou a exclusão da empresa Técnica de certame promovido pelo DER, entendendo 

pela possibilidade de se estender a penalidade inicialmente imposta a empresa Delta à sua 

subsidiária Técnica, com fundamento na aplicação da desconsideração da personalidade 

jurídica. A Controladoria Geral da União, igualmente, no parecer 302/2103 ASJUR-CGU-

PG/CGU/PR (processo 00190.009832/2012-43) (Anexo III), fez recomendação no mesmo 

sentido, que restou acatada pelo Ministro de Estado Chefe daquele órgão, conforme 

publicação do Diário Oficial da União de 18 de dezembro de 2013 (fl. 4).  

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Mandado de 

Segurança 19269, interposto pela Delta, e Mandado de Segurança 20695, impetrado pela 

empresa Técnica, suspendeu os efeitos das decisões da Controladoria Geral da União, em 

que declarada a inidoneidade de ambas as empresas até o julgamento definitivo dos writs. 

Até a data de encerramento do presente trabalho, as decisões ainda não haviam sido 

publicadas, de modo que inacessível o seu inteiro teor. A Controladoria Geral da União 

atendeu à determinação judicial, conforme decisão publicada no Diário Oficial da União de 

9 de janeiro de 2014 (fl. 2). 

De todo modo, a decisão como divulgada aparenta permitir a participação 

de ambas as empresas em licitações promovidas em âmbito nacional, o que é deveras 

temerário. A reversibilidade da medida é matéria cara ao direito processual civil na 

temática das medidas liminares e antecipatórias, mas que não parece ter sido levada em 

consideração na tomada das decisões em comento, ao outorgar idoneidade temporária a 

empresas investigadas pela prática de graves ilícitos.  

Além disso, em se tratando de mandado de segurança, remédio 

constitucional cuja procedência depende de prova robusta e pré-constituída da ilegalidade 

ou abuso praticado pela autoridade coatora, tendo em vista que as penalidades impugnadas 

foram aplicadas com supedâneo em farta e relevante motivação, questiona-se a concessão 

das liminares em um cenário como tal. Em sede de juízo inicial e perfunctório, dever-se-ia 

ter tutelado os interesses públicos envolvidos, e não de empresas sucessivamente apenadas 

por sua inidoneidade.  

                                                 
331 Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TC-002735.989.13-9, Sessão Plenária de 04/12/2013. 
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5.5. A LEI FEDERAL 12.846/2013: A SUPERAÇÃO DAS CONTROVÉRSIAS?  

Em 1º de Agosto de 2013 foi promulgada a mencionada a Lei 12.846/2013 

(Projeto de Lei 6.826/2010), que, em síntese, “dispõe sobre a responsabilização 

administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração 

pública, nacional ou estrangeira”. A “lei anticorrupção”, como foi midiaticamente tratada, 

entrará em vigor após o transcurso de cento e oitenta dias de vacatio legis. 

Da tramitação do projeto pela Câmara dos Deputados, bem como da 

mensagem de encaminhamento da versão final para deliberação332, justificou-se a 

elaboração do normativo como ferramenta de combate à corrupção, com destaque especial 

para a temática das licitações e contratos administrativos. Mencionou-se, expressamente, a 

necessidade de se suprirem lacunas legislativas acerca dos meios necessários para atingir o 

patrimônio de pessoas jurídicas e obter o ressarcimento de danos por elas causados. 

Introduziu-se, para tanto, a responsabilização objetiva das pessoas jurídicas, 

por se entender que a modalidade subjetiva, que traria consigo alguma dificuldade 

probatória, prejudicaria a efetividade das medidas que a Administração poderia vir a 

buscar, em juízo ou fora dele. Trata-se, como se verá adiante, de nova lei nacional, com 

aspectos de norma geral, com alguns poucos dispositivos restritos ao âmbito da União. 

Especificamente acerca da matéria licitatória, o legislador fez expressa 

menção ao fato de a lei de regência possuir lacunas cuja supressão seria urgente, 

especificamente no que diz respeito à previsão das condutas e respectivas sanções, as 

quais, ao menos no aspecto patrimonial, não estariam logrando êxito em atingir os agentes 

infratores, nem desestimulando a prática de condutas lesivas, muito menos reparando os 

males causados.  

Também há previsão clara a respeito da possibilidade de a Administração 

Pública desconsiderar, em sede de processo administrativo, a personalidade jurídica 

constituída com abuso de forma e abuso de direito, não somente para a satisfação 

patrimonial, mas também para extensão das penas previstas na Lei de Licitações, que é a 

hipótese tratada no presente estudo. 

O artigo 1º da Lei sintetiza o assunto tratado pelo normativo, dispondo sobre 

a “responsabilização objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos 

                                                 
332 Disponível em: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=466400, 
acesso em 30 de novembro de 2013. 
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contra a administração pública, nacional ou estrangeira”, sendo que o parágrafo único 

delimita o conceito de “pessoa jurídica”, nele incluindo as “sociedades empresárias e às 

sociedades simples, personificadas ou não, (...), bem como a quaisquer fundações, 

associações de entidades ou pessoas, ou sociedades estrangeiras, que tenham sede, filial ou 

representação” em território nacional.  

O artigo 2º estabelece a responsabilização objetiva, em matéria de Direito 

Civil e Administrativo, excluindo, tacitamente, qualquer possibilidade de extensão desses 

efeitos à seara penal. Não se excluiu, por oportuno, a possibilidade de responsabilização 

individual dos integrantes das sociedades, na medida de sua participação na prática do 

ilícito (artigo 3º), mas de forma subjetiva (artigo 3º, §2º).  

O artigo 4º estabelece que a realização de operações societárias de 

transformação, incorporação, fusão ou cisão não prejudicarão a responsabilidade 

anteriormente reconhecida, mas limitando-se a responsabilidade das sucessoras aos 

aspectos patrimoniais das sanções por ventura impostas, salvo situações em que a própria 

operação tenha o intuito de frustrá-las (artigo 4º, §1º). 

Encerradas as disposições gerais da lei, passou-se à descrição dos “atos 

lesivos à administração pública nacional ou estrangeira”, no artigo 5º, cujo caput 

estabelece, de modo bastante aberto, como sendo aqueles praticados pelas sociedades 

abrangidas na definição do artigo 1º, §1º, e que “atentem contra o patrimônio público 

nacional ou estrangeiro”, “contra os princípios da administração pública” ou “contra os 

compromissos internacionais assumidos pelo Brasil”. Os incisos I, II e III333 tratam de 

hipóteses consideravelmente gerais e aplicáveis a uma vasta gama de situações vivenciada 

pela Administração Pública. 

Já o inciso IV trata exclusivamente das hipóteses de ilícitos praticados em 

matéria licitatória, elencando sete hipóteses em suas alíneas. A alínea “a” estabelece como 

ilícito abrangido pela lei o ato de “frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou 

qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público; a 

alínea “b" impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento 

                                                 
333 I - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira 
pessoa a ele relacionada; 
II - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos 
ilícitos previstos nesta Lei; 
III - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais 
interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados; 
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licitatório público;”; por seu turno, o item “c”, “afastar ou procurar afastar licitante, por 

meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; e, por fim, a alínea “d”, 

“fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente”.  

Pelo fato de, em nenhum momento, estes dispositivos guardarem relação 

com a “inexecução total ou parcial do contrato”, a leitura dessas alíneas aparenta guardar 

estrita relação com o inciso II, do artigo 88, da Lei de Licitações334, complementando-o e 

assim incrementando suas possibilidades de efetiva aplicação, tarefa em que, 

particularmente, entende-se ter, a nova lei, bem procedido.  

A alínea “e”, do artigo 5º, IV, merece especial atenção por estabelecer 

expressamente como ato ilícito o fato de “criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa 

jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo”, 

qualificando o pressuposto de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica 

como hipótese de incidência de novas sanções, que serão tratadas mais adiante. 

Por fim, a alínea “f” trata, ainda em matéria licitatória e contratual, da 

obtenção de vantagem indevida a partir da modificação ou prorrogação de contratos 

administrativos sem autorização legal ou editalícia. Cuida-se de hipótese bem comum, 

relativa à alteração quantitativa do objeto contratual ou à prorrogação de vigência ao 

arrepio do ordenamento. A alínea “g”, por seu turno, cuida da manipulação do equilíbrio 

econômico-financeiro, mencionando-se, ainda, que os parágrafos deste artigo ainda trazem 

o conceito de administração pública estrangeira (§1º), aí incluídas as organizações públicas 

internacionais (§2º) e de agente público estrangeiro (§3º). 

O capítulo seguinte da lei cuida da responsabilização administrativa. O 

artigo 6º define as sanções a serem impostas pela prática dos ilícitos cometidos no artigo 

anterior, que se restringem à multa, de 0,1% e 20% do faturamento bruto da sociedade no 

exercício anterior à instauração do processo administrativo, que não poderá ser nunca 

inferior à vantagem auferida (inciso I) e “publicação extraordinária da decisão 

condenatória” (inciso II), esta aos custos do próprio agente infrator, em meios de 

comunicação de grande circulação (artigo 6º, §5º). 

Os parágrafos anteriores, com efeito, estabelecem a possibilidade de 

cumulação de ambas as sanções (§1º) e a necessidade de manifestação prévia por parte da 
                                                 
334 Art. 88. As sanções previstas nos incisos III e IV do artigo anterior poderão também ser aplicadas às 
empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta Lei: II - tenham praticado atos 
ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação. 
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advocacia pública ou assessoria jurídica de cada ente público (§2º). Há, ainda, disposição 

relevante, que exclui do rol de sanções a obrigação de reparar o dano (§3º), o que se 

entende também ter sido feito com acerto, já que rechaça de plano eventuais teses 

defensivas relativas à ausência de proporcionalidade na fixação da multa, caso fosse 

somada à reparação do dano, bem como afasta a possibilidade de compensação, por 

expressamente distinguir a natureza das verbas. Além disso, como se tratará a seguir, a 

celebração de acordo de leniência somente aliviará as sanções a serem impostas ao 

particular, não atingindo o dever de reparar os danos causados (artigo 16, §3º). 

Na hipótese de não ser possível a verificação do faturamento bruto da 

empresa, ou sua adoção como base de cálculo para cálculo da multa, o §4º estabelece como 

piso o valor de seis mil reais e, como teto, o montante de sessenta milhões de reais. 

O artigo 7º trata de critérios para aplicação das sanções, mormente da multa, 

já que a publicação extraordinária não possui margem para juízos desta natureza. O 

dispositivo traz nove incisos a que a autoridade competente deverá levar em conta quando 

da fixação da pena. São eles: a gravidade da infração; a vantagem auferida ou pretendida 

pelo infrator; a consumação ou não da infração; o grau de lesão ou perigo de lesão; o efeito 

negativo produzido pela infração; a situação econômica do infrator; a cooperação da 

pessoa jurídica para a apuração das infrações; a existência de mecanismos e procedimentos 

internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação 

efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica e o valor dos 

contratos mantidos pela pessoa jurídica com o órgão ou entidade pública lesada. 

Muito embora seja louvável a iniciativa, que também seria útil à Lei de 

Licitações segundo as críticas formuladas por parte da doutrina ao tratar do artigo 87, 

entende-se, em verdade, que tal dispositivo nada mais fez senão interpretar o princípio da 

proporcionalidade e dividi-lo em nove postulados, que, em verdade, devem ser observados 

independentemente da sua positivação, dada a sua própria condição de princípio. Como 

dito alhures, as sanções da Lei de Licitações jamais deixaram de ser aplicadas por conta da 

ausência de elementos de quantificação, sendo que a eventual fixação excessiva ou 

desarrazoada de penalidades, quando submetidas ao crivo do Poder Judiciário, poderia ser 

ajustada com base nestes mesmos critérios e em respeito ao mesmo princípio da 

proporcionalidade que, frise-se, prescinde de positivação para que observado. 
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Também há, na lei, normas de processo administrativo, tratadas dos artigos 

8º a 15. No artigo 8º, em disposição semelhante ao artigo 87, §3º, da Lei de Licitações, 

atribui ao chefe de cada “órgão ou entidade dos Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário” a competência para instaurar e julgar o processo relativo aos ilícitos regidos 

pela lei, fazendo pormenorização que a Lei 8.666/1993 não fez, ao tratar dos poderes 

Legislativo e Judiciário quando do exercício de função administrativa, sendo que o artigo 

1º permite a delegação desta competência, vedada a subdelegação. No §2º, contendo aqui a 

primeira norma federal, e não nacional da lei, esta delegação já foi feita, transferindo à 

Controladoria Geral da União a competência estabelecida no caput do artigo 8º, órgão ao 

qual também caberá, nos termos do artigo 9º, o apenamento de infrações por funcionários 

públicos, nos termos do Decreto nº 3.678/2000, como se estabeleceu na Convenção sobre o 

Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais 

Internacionais, de Paris. 

Os artigos 10º a 13 tratam de normas procedimentais, restritas ao âmbito 

federal, e que poderão ser adaptadas às peculiaridades de cada unidade administrativa, sem 

prejuízo da possibilidade de observância integral destes dispositivos, como comumente 

ocorre com a Lei 9.784/1999. 

O artigo 14, finalmente, passa a permitir a desconsideração da personalidade 

jurídica, em sede administrativa, sempre que “utilizada com abuso do direito para facilitar, 

encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos” previstos na lei, ou, ainda, para que 

estendidos “todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica aos seus 

administradores e sócios com poderes de administração, observados o contraditório e a 

ampla defesa”, inserindo mais uma possibilidade de aplicação da teoria maior subjetiva da 

desconsideração da personalidade jurídica335.  

                                                 
335 No relatório final produzido pela Comissão Especial Temporária de Modernização da Lei de Licitações e 
Contratos, aprovado em dezembro de 2013, previu-se somente a extensão dos efeitos da declaração de 
inidoneidade, e não da suspensão do direito de participar de licitações, aos sócios controladores das 
sociedades envolvidas, a empresas que tenham sócios em comum, bem como a novas empresas por eles 
constituídas (disponível em http://www12.senado.gov.br/noticias/Arquivos/2013/12/12/leia-a-integra-do-
relatorio-final, acesso em 09/01/2014): 
Art. 136. As penalidades de suspensão para contratar com a Administração e declaração de inidoneidade para 
licitar e contratar com a Administração Pública restringem o exercício de direitos dos particulares e, a partir 
da ciência por esses, geram os seguintes efeitos imediatos: (...)§ 1º A suspensão para contratar com a 
Administração tem prazo máximo de dois anos e efeitos restritos: I - ao âmbito da pessoa jurídica na qual se 
insere o órgão da Administração que aplicou a penalidade; e II - à pessoa jurídica punida.§ 2º A declaração 
de inidoneidade tem prazo máximo de cinco anos e efeitos: I - no âmbito de todos os órgãos públicos, 
inclusive concessionários e permissionários; II - estendido às: a) pessoas físicas que constituíram a pessoa 
jurídica que firmou o contrato ou participou da licitação, exceto os sócios cotistas minoritários que não 
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Se a iniciativa da lei ora comentada era a de suprir lacunas, poderia tê-lo 

feito de maneira mais precisa. Da leitura do artigo 14, somada ao disposto no artigo 30, 

II336, quem entendia ser contra a possibilidade de desconsideração da personalidade 

jurídica pela Administração, por ausência de previsão legislativa, provavelmente 

continuará a assim pensar. Isso, porque uma interpretação restritiva destes dispositivos, que 

comumente se faz em matéria sancionatória, pode passar a equivocada ideia de que o 

decreto de desconsideração estaria limitado às sanções previstas na Lei 12.846/2013, já que 

a própria lei dispõe que seu conteúdo não atingirá “os processos de responsabilização e 

aplicação de penalidades decorrentes” dos ilícitos alcançados pela Lei 8.666/1993. 

No entanto, muito embora mais que demonstrada a plena aplicabilidade da 

disregard doctrine mesmo antes da promulgação deste normativo, é evidente que o 

disposto neste artigo 14 se estende a todo o microssistema legislativo formado pelas leis 

voltadas à defesa do patrimônio e interesses públicos, como há muito tempo se entende a 

respeito da Lei da Ação Popular, Lei de Improbidade Administrativa, Lei do Mandado de 

Segurança, entre outras, por meio da utilização do que doutrinariamente se trata por teoria 

do diálogo das fontes337, como inclusive há muito se reconhece no âmbito do Superior 

Tribunal de Justiça338.  

Os artigos 16 e 17 tratam do acordo de leniência, figura importada do direito 

antitruste e também semelhante à delação premiada, do direito processual penal, e que, em 

                                                                                                                                                    
participem da administração da empresa; b) pessoas jurídicas que tenham sócios comuns com as pessoas 
físicas referidas no inciso anterior; c) pessoas jurídicas constituídas pelos sócios da empresa declarada 
inidônea. 
336 Art. 30. A aplicação das sanções previstas nesta Lei não afeta os processos de responsabilização e 
aplicação de penalidades decorrentes de: II - atos ilícitos alcançados pela Lei no 8.666, de 21 de junho de 
1993, ou outras normas de licitações e contratos da administração pública, inclusive no tocante ao Regime 
Diferenciado de Contratações Públicas - RDC instituído pela Lei no 12.462, de 4 de agosto de 2011. 
337 “. É a denominada 'coerência derivada ou restaurada’ (cohérence dérivée ou restaurée), que, em um 
momento posterior à descodificação, à tópica e à microrrecodificação, procura uma eficiência não só 
hierárquica, mas funcional do sistema plural e complexo de nosso direito  
contemporâneo, a evitar a 'antinomia', a 'incompatibilidade' ou a 'não-coerência'. 'Diálogo' porque há 
influências recíprocas, 'diálogo' porque há aplicação conjunta das duas normas ao mesmo tempo e ao mesmo 
caso, seja complementarmente, seja subsidiariamente, seja permitindo a opção pela fonte prevalente ou 
mesmo permitindo uma opção por uma das leis em conflito abstrato - uma solução flexível e aberta, de 
interpenetração, ou mesmo a solução mais favorável ao mais fraco da relação (tratamento diferente dos 
diferentes)." Em LIMA MARQUES, CLÁUDIA. Manual de Direito do Consumidor. 2ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2008, pp. 87/88. 
338 Trecho de ementa: “1. Os arts. 21 da Lei da Ação Civil Pública e 90 do CDC, como normas de envio, 
possibilitaram o surgimento do denominado Microssistema ou Minissistema de proteção dos interesses ou 
direitos coletivos amplo senso, no qual se comunicam outras normas, como o Estatuto do Idoso e o da 
Criança e do Adolescente, a Lei da Ação Popular, a Lei de Improbidade Administrativa e outras que visam 
tutelar direitos dessa natureza, de forma que os instrumentos e institutos podem ser utilizados para "propiciar 
sua adequada e efetiva tutela" (art. 83 do CDC)”. Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial 
1.221.254/RJ, Primeira Turma, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. em 05/06/2012.  
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brevíssima síntese, permite ao particular infrator, desde que preenchidos cumulativamente 

determinados requisitos (ser o primeiro a se manifestar sobre o interesse em cooperar e 

imediatamente cessar seu envolvimento no cometimento dos atos ilícitos – artigo 16, §1º), 

ser isentado da pena de publicação extraordinária e ter reduzida a multa em até dois terços. 

A celebração do acordo, como já dito, não interfere na imposição da obrigação de reparar 

integralmente os danos causados.  

Merecem destaque, ainda, a disposição do artigo 16, §8º que, em caso de 

descumprimento, impede a celebração de acordos desta natureza pelo prazo de três anos, e 

a do §9º, que estabelece a interrupção do prazo prescricional no momento da celebração.  

O artigo 17, por sua vez, estende a possibilidade de formalizados pactos 

desta natureza no âmbito da Lei de Licitações, “com vistas à isenção ou atenuação das 

sanções administrativas estabelecidas nos artigos 86 a 88”, com o que, particularmente, 

não se concorda. O acordo de leniência é medida excepcional que relativiza o princípio da 

indisponibilidade do interesse público e, como tal, deve ser acompanhado de intenso 

regramento.  

No caso da Lei 12.846/2013, as sanções previstas são exclusivamente 

pecuniárias e, para os fins a que se destina, o desconto arrecadatório pode compensar o 

aprofundamento de investigação a ser realizada pelos órgãos de controle. No entanto, ao 

permitir a celebração de acordo de leniência nas hipóteses dos artigos 86 a 88, se está a 

abranger as penas de suspensão, impedimento e declaração de inidoneidade, cuja razão de 

ser é bastante distinta das penas de multa ou advertência. 

O particular apenado com este tipo de medida aflitiva não voltará a ser 

idôneo somente pelo fato de celebrar acordo de leniência, fato este que, somado ao 

“princípio da desconfiança”, a que se fez menção no primeiro capítulo deste estudo, traz 

preocupantes margens para que gestores e particulares ímprobos desconstituam as sanções 

mais graves previstas no bojo da Lei de Licitações.  

Os artigos 18 a 21 tratam da responsabilização judicial, que estabelecem 

penas inovadoras como a “suspensão ou interdição parcial de suas atividades” (artigo 19, 

II) e “dissolução compulsória da pessoa jurídica” (artigo 19, III), cuja análise extrapola o 

objeto deste estudo. 

Por fim, nas disposições finais, o artigo 22 retoma a importância dos bancos 

de dados públicos para a organização e facilitação de acesso irrestrito às penalidades 
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impostas aos particulares, criando o CNEP – Cadastro Nacional de Empresas Punidas, 

aparentemente em complemento (artigo 23) ao já mencionado CEIS – Cadastro Nacional 

de Empresas Inidôneas e Suspensas. Se a interpretação realizada for a correta, não se 

encontra justificativa para que todas as informações relativas a particulares apenados não 

sejam centralizadas em um único banco de dados, o que favoreceria a sincronia de 

informações fornecidas à sociedade. 

O artigo 25 estabelece o prazo prescricional de cinco anos para o exercício 

da pretensão punitiva, contados da data da ciência, ressalvada a hipótese de infração 

permanente ou continuada e o artigo 29, por seu turno, resguarda a competência do CADE 

e dos Ministérios da Justiça e da Fazenda para investigação de fatos e responsabilização 

pela prática de ilícitos de outras naturezas.  

O já mencionado artigo 30, no mesmo sentido, dispõe que as sanções desta 

lei “não afeta[m] os processos de responsabilização e aplicação de penalidades 

decorrentes” da prática de ato de improbidade e de, como dito, dos ilícitos praticados em 

violação a normas da Lei de Licitações e do Regime Diferenciado de Contratações 

Públicas. Este dispositivo diz com o princípio da vedação ao bis in idem, tendo em vista 

que prevê, por exemplo, a imposição de multas pecuniárias àqueles que já possam ter sido 

previamente recebido penas da mesma natureza.  

Entretanto, os pressupostos de cada uma são diversos, de modo que não se 

configura causa de violação àquele princípio. Exemplificativamente, um contratante que, 

pela inexecução total do contrato, tenha sido apenado com multa e também com a 

declaração de inidoneidade, ao constituir nova sociedade visando à burla desta, poderá 

receber nova multa, mas desta vez sob o fundamento de “criar, de modo fraudulento ou 

irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato 

administrativo”, e não por descumprir contrato, afastando eventual defesa relativa à dupla 

punição pela prática do mesmo ato. 

No mais, como bem exposto por MARRARA339, a lei representa a 

“emergência dos institutos pró-consensuais no exercício da atividade sancionadora” 

visando ao contorno da situação em que muito se tenta punir vários envolvidos, mas sem 

sucesso algum, disseminando a sensação de impunidade. Trata-se, sem dúvidas, de uma 

                                                 
339 MARRARA, THIAGO. Lei anticorrupção permite que inimigo vire colega. Em Consultor Jurídico, 
disponível em http://www.conjur.com.br/2013-nov-15/thiago-marrara-lei-anticorrupcao-permite-inimigo-
vire-colega, acesso em 1º de dezembro de 2013. 
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iniciativa importante, mas ainda experimental, já que, particularmente, não se entende que 

o ordenamento pátrio esteja em condições para abrir mão das modalidades sancionatórias, 

principalmente pelo fato de recair desconfiança generalizada tanto sobre os particulares, 

quanto sobre os agentes públicos, matéria esta a que se poderão destinar vastos estudos, 

mas em outra oportunidade. 
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6. CONCLUSÃO 

Por mais que haja posicionamentos em sentido contrário e a realidade 

cotidiana insista em sugerir o contrato, as licitações representam essencial papel no 

exercício da missão, que incumbe à Administração Pública, de zelar pela tutela do 

interesse público. As contratações públicas acarretam intenso gasto de recursos públicos e, 

por conta disso, devem ser precedidas do respectivo certame, a ser instituído e conduzido 

segundo os ditames legais e sempre com vistas à defesa da moralidade, da probidade, da 

igualdade e da deficiência. 

A cura do estado patológico em que se encontra o instituto passa pelo 

afastamento daqueles particulares ou agentes públicos que insistem em desvirtuar suas 

nobres finalidades em proveito egoístico. As sanções administrativas da Lei de Licitações, 

objeto deste estudo, representam um dos remédios recomendados neste tipo de tratamento.  

Tratando da teoria geral das sanções, viu-se que a organização social 

transfere ao Estado a faculdade de restringir direitos e liberdades individuais em benefício 

coletivo. Para isso, com a consolidação do Estado Democrático de Direito como evolução 

do Estado de Polícia, construiu-se sólida dogmática voltada à proteção daqueles mesmos 

direitos individuais contra o desvio, pelo soberano, ou pela autoridade legalmente 

constituída, em seu próprio benefício, da parcela da liberdade a ele transferida pela 

coletividade. Assim, independentemente da unicidade teórica da titularidade deste poder-

dever punitivo, ou da pertinência de debates relativos à inserção de determinadas condutas 

sob a égide de um ou outro ramo jurídico, o fato é que coube ao legislador, na condição de 

representante do povo, definir quais condutas são lesivas à vida social e, como 

consequência, a forma de puni-las.  

Condicionou-se, por assim dizer, o exercício desta função punitiva 

compartilhada pela Administração Pública e pela Jurisdição a um “núcleo duro”, pautado 

por princípios e valores fundamentais inafastáveis, ligados à dignidade da pessoa humana, 

com destaque maior ao princípio da legalidade, cuja inobservância macula o agir estatal e 

invalida as decisões tomadas. Verificou-se, em sequência, a existência de situações 

peculiares em que o particular se relacionava mais intimamente com a Administração 

Pública se comparado com o administrado comum, oportunidade em que, por conveniência 

prática ou por impossibilidade de esgotamento legislativo acerca todas as ocorrências 

cotidianas, a rigidez exigida para o exercício do poder punitivo pode ser flexibilizada.  
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Permitiu-se, pois, a complementação do texto normativo sancionatório geral 

por meio de normas internas, regulamentos, ou até mesmo editais e contratos, sem jamais 

perder de vista a necessidade de se observar o restante dos valores que adstringem a 

atuação administrativa, conclusão esta que se mostra essencial ao trabalho que ora se 

desenvolve. 

Viu-se, aqui, que não é tranquila a aplicabilidade das sanções 

administrativas estabelecidas na Lei de Licitações. Buscou-se, entretanto, mostrar e 

sustentar como, na prática, a matéria é tratada, como subsídio teórico aos operadores do 

direito. 

Entende-se, particularmente, que toda esta dificuldade não decorre 

exclusivamente da reconhecida deficiência de clareza e redação do normativo, mas 

também da arraigada concepção de que a Administração Pública somente pode agir em 

observância a um infindável rol de normas procedimentais estéreis, o que acaba por 

distanciá-la, cada vez mais, de elementos de justiça e moralidade. Constata-se aparente 

contradição no discurso daqueles que, ao mesmo tempo em que criticam a Lei de 

Licitações por enrijecer o agir administrativo, por esmiuçar o que não deveria, argumentam 

pela inaplicabilidade, ou até inconstitucionalidade, do capítulo sancionatório justamente 

pelo fato de esmiuçar de menos. 

A este respeito, com fundamento no estudo dos elementos da atividade 

sancionatória estatal em matéria administrativa, defendeu-se a plena aplicabilidade do 

normativo, por meio do confronto das teses de violação à legalidade e à tipicidade, que se 

entende terem restado superadas pela argumentação que parte da possibilidade de 

sopesamento e até relativização parcial de tais postulados ante o reconhecimento da 

natureza de norma geral das sanções da Lei de Licitações e de especial sujeição das 

relações jurídicas estabelecidas entre a Administração, licitantes e contratantes. 

A partir daí, prosseguiu-se na análise das competências administrativas 

nesta senda, além dos potenciais destinatários das sanções, que podem, muito embora as 

penas tenham como pressuposto a “inexecução total ou parcial” de contratos, atingir a fase 

pré-contratual e, consequentemente, licitantes e outros particulares envolvidos, por meio da 

aplicação pouco verificada na prática, do artigo 88, especialmente de seu inciso II, do 

diploma regente. Examinou-se, ainda, a questão relativa à prescrição administrativa em 

matéria sancionatória, afastando-se a possibilidade de eternização da condição do 
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particular de potencial investigado e reconhecendo-se a aplicabilidade do prazo quinquenal 

para tal fim, já tradicional no âmbito do Direito Público pátrio.  

Especificamente quanto aos tipos sancionatórios previstos, partindo da 

premissa de que o rol do artigo 87 evolui de forma diretamente proporcional à gravidade 

das condutas apenadas, tratou-se de pormenores relativos à aplicação da advertência e sua 

natureza jurídica; da multa, aí incluindo a sua natureza moratória ou cláusula penal, 

dependendo da possibilidade e interesse, por parte do ente contratante, acerca do 

prosseguimento na execução do contrato, além de questões relativas à cumulação com 

outras sanções e limitações quantitativas dos percentuais cobrados, em que necessária 

prévia disposição contratual. 

Mais complexa se mostrou a conjuntura relativa às penas de suspensão 

temporária de participar em licitação, impedimento de contratar com a Administração e a 

declaração de inidoneidade, muito por conta do posicionamento já consolidado no âmbito 

do Superior Tribunal de Justiça de que todas elas geram efeitos perante todos os órgãos e 

entes estatais, em âmbito nacional, muito embora o entendimento doutrinário majoritário 

caminhasse em sentido inverso. Isso porque não se concebia que a Lei de Licitações, ao 

estabelecer sanções gradativamente mais graves, além de distinguir a duração, abrangência 

e competência, estaria, também, diferenciando os pressupostos de aplicação: para 

irregularidades mais leves, as penas mais leves, por mais óbvio que possa parecer. Ao 

definir que todos os tipos punitivos em questão teriam exatamente a mesma abrangência e 

função, ignorou-se o gradual aumento da gravidade das penas e, por consequência, 

igualaram-se seus pressupostos de aplicação, o que não se poderia admitir, ainda mais em 

matéria sancionatória.  

A respeito do tema, mostrou-se que o Tribunal de Contas da União 

interpreta o normativo da forma que se entende por mais correta, ainda que se tenha 

observado alguma inclinação, muito embora inicial, passando a acompanhar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 

No mais, tratou-se do tema dos efeitos rescisórios das sanções da Lei de 

Licitações sobre os contratos em vigor, entendendo-se pela impossibilidade de retroação 

automática e irrestrita dos efeitos das penas, mas sem vedar a possibilidade de cada ente ou 

órgão contratante analisar, no caso concreto, a legalidade, oportunidade e conveniência de 

fazê-lo, desde que com vistas à consecução do interesse público. Até mesmo porque, 
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alertou-se, seguindo o pensamento de boa parte da doutrina, que nem sempre, ou quase 

sempre, a rescisão automática de todos os contratos celebrados por determinado particular 

apenado não será vantajosa para a Administração, que deverá manter a continuidade dos 

serviços contratados e, por conta disso, acabar por despender ainda mais recursos. Não 

haveria, ainda, fundamento legal para a rescisão automática, pelo fato de tal possibilidade 

não constar do rol exaustivo do respectivo artigo da Lei de Licitações, partindo-se do 

entendimento de que o fato de o contratado ter sofrido apenamento em momento posterior 

à contratação, em outra esfera administrativa, não configura violação à norma que exige a 

manutenção das condições de habilitação ao longo da execução do contrato, por se 

tratarem de requisitos distintos (habilitação e pressupostos objetivos de participação no 

certame).  

Na verdade, viu-se que essa discussão também decorreu da decisão do 

Superior Tribunal de Justiça, ao igualar a abrangência das penas. Ao se entender que as 

irregularidades de menor gravidade, que seriam alvo das penas de suspensão ou 

impedimento, teriam abrangência nacional, praticamente igualando-as à inidoneidade, 

espalhou-se a opinião de que mesmo o particular que, até mesmo por razões de mercado, 

tivesse deixado de cumprir as obrigações assumidas em um determinado e pontual 

contrato, não mais ostentaria condições morais de contratar com qualquer ente da 

Administração Pública, o que, entende-se, não era a intenção do legislador.  

Passou-se, então, a tratar da desconsideração da personalidade jurídica da 

administração pública, inicialmente em um cenário de ausência de autorização legislativa 

expressa, o que não impediu, contudo, o reconhecimento de absolutamente possível tal 

agir, com suporte na própria evolução do instituto como elemento da teoria geral do 

direito, bem como nos princípios que regem o exercício da função administrativa. 

Mostrou-se, neste sentido, a existência de casos práticos em que aplicada, de modo 

consistente, a disregard doctrine. 

Buscou-se analisar, por fim, o conteúdo da Lei 12.846/2013, que passou a 

tratar do tema, buscando não só trazer previsão legislativa para que efetivado o decreto de 

desconsideração, mas também com vistas a sanar outras lacunas normativas, muitas delas 

em matéria licitatória, para permitir melhor aplicabilidade de suas disposições. Este 

normativo veio a reconhecer a existência do fato que motivou a elaboração do presente 

estudo, qual seja, a necessidade urgente de se mais bem entender, interpretar e delimitar o 
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regulamento das sanções de que a Administração Pública dispõe para defender o interesse 

público. 

Ainda assim, mesmo que incrementado o aparato legislativo e evoluídos os 

discursos doutrinários relativos ao tema, isso de nada adiantará caso não haja vontade 

política para que tanto o exercício de cargos ou funções públicas, quanto a celebração de 

grandes contratos com a Administração, passem a ser vistos, por todos, como forma de 

servir a coletividade, e não de, às custas dela, servir-se e locupletar-se indevidamente. 
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8. ANEXOS 

8.1. ANEXO I – PARECER 110/2012/ASJUR-CGU-PG/CGU/AGU 
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8.2. ANEXO II – DECISÃO DNIT 981/CGCL/DIREX 
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8.3. ANEXO III – PARECER 302/2103 ASJUR-CGU-PG/CGU/PR 
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8.4. ANEXO IV – MENSAGEM DE ENCAMINHAMENTO DO PL 6.826-A/2010 
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