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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. 



 

 
 

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. 



 

 
 

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. 



 

 
 

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.  



 

 
 

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 



 

 
 

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, 



 

 
 

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 



 

 
 

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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