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RESUMO 

 

O presente estudo teve por objetivo analisar o alcance das sanções dispostas nos 
incisos III (suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração) e IV (declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública) do art. 87 da Lei n. 8.666/1993, à luz dos 
entendimentos doutrinários e jurisprudenciais. Primeiramente, discorreu-se sobre 
alguns princípios e garantias que são inafastáveis pelos gestores públicos, quando do 
uso do poder sancionador do Estado e da discricionariedade administrativa na escolha 
da sanção cabível no caso concreto. Analisou-se, criteriosamente, todas as espécies 
de sanções previstas na referida lei, aplicáveis nos casos de atraso injustificado ou de 
inexecução total ou parcial do contrato, evidenciando suas principais características e 
diferenças. Os resultados obtidos nos reportam à conclusão de que ainda não existe 
consenso entre os entendimentos doutrinários, do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
e do Tribunal de Contas da União  acerca da abrangência das sanções dos incisos III 
e IV do art. 87, o que gera insegurança jurídica para licitantes e contratados, em face 
das restrições ao seu direito de participar de licitações e de firmar contratos com o 
Poder Público, bem como para os órgãos e entidades da Administração Pública, visto 
que se sujeitam tanto às determinações das Cortes de Contas quanto aos julgados do 
STJ. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to analyze the range of the sanctions set forth in the 
items III (temporary suspension of participation in bidding and impediment of 
contracting with the Administration) and IV (declaration of inability to bid or contract 
with the Public Administration) of art. 87 of Law no. 8666/1993, in the light of doctrinal 
and jurisprudential understandings. Firstly, were discussed some principles and 
guarantees that are unaffordable by public managers, when using the sanctioning 
power of the State and administrative discretion in choosing the appropriate sanction 
in a specific case. All kinds of penalties provided for in the above-mentioned law, which 
were applicable in cases of unjustified delay or total or partial non-performance of the 
contract, were analyzed carefully, highlighting their main characteristics and 
differences. The results obtained refer us to the conclusion that there is still no 
consensus between the doctrinal understandings of the Superior Court of Justice (STJ) 
and the Court of Audit of the Union regarding the scope of the sanctions of the items 
III and IV of art. 87, which creates legal uncertainty for bidders and contractors, due to 
the restrictions on their right to participate in biddings and to sign contracts with the 
Public Power, as well as for the organs and entities of the Public Administration, since 
they are subject both to determinations of the Courts of Auditors and the STJ's 
judgments. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os contratos administrativos possuem características próprias que os 

diferenciam dos contratos privados, posto que, de um lado, está a Administração 

Pública e, do outro, o particular ávido por contratar com o Poder Público para executar 

obras ou fornecer bens e serviços. Essa relação contratual é regida precipuamente 

por normas de direito público, devido à presença da Administração com supremacia 

estatal, e suplementada pelas normas do direito privado. 

A Lei nº 8.666/1993, denominada de Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos, estabeleceu normas gerais que regem os procedimentos licitatórios 

e os contratos administrativos, incluindo cláusulas exorbitantes que conferem à 

Administração Pública prerrogativas para identificar e apurar infrações perpetradas 

por licitantes e contratados, bem como aplicar-lhes a penalidade cabível. Trata-se de 

poder-dever, de natureza vinculada, em face da supremacia e indisponibilidade do 

interesse público. 

A referida lei estabeleceu as sanções administrativas que podem ser aplicadas 

ao particular, em virtude de atraso injustificado e inexecução total ou parcial do 

contrato, mas afigurou-se imprecisa quanto à tipificação das infrações que atraem as 

penalidades descritas na lei, recaindo sobre o gestor ampla margem de 

discricionariedade na escolha da sanção cabível no caso concreto.  

Essa lacuna exige da Administração, no uso do poder sancionador, estrita 

observância aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, bem 

como o respeito às garantias do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, 

para não incorrer em adoção de medidas inadequadas e desproporcionais à gravidade 

e reprovabilidade da infração praticada, fazendo com que o apenado recorra ao Poder 

Judiciário com o objetivo de corrigir excessos ou anular decisões administrativas.

O presente artigo tem por objetivo analisar detalhadamente as espécies de 

sanções consignadas na Lei nº 8.666/1993, conferindo especial atenção para as   

controvérsias que pairam sobre a abrangência dos efeitos das penalidades de 

suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração (inc. III) e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com 

Administração Pública (inc. IV) do art. 87, visto que  a redação de tais  incisos utilizou-

se de  terminologias diversas, quais sejam, Administração, no primeiro, e  
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Administração Pública, neste último, dando margem a interpretações conflitantes, 

tanto no campo doutrinário quanto jurisprudencial. 

A polêmica acerca dessa questão gera insegurança jurídica para aqueles que 

se relacionam com o Poder Público, posto que as duas penalidades impõem aos 

infratores graves restrições ao direito de participarem de licitações e de contratarem 

com a Administração Pública. Daí a importância de demonstrar neste trabalho os 

principais pontos que as diferenciam, as posições sustentadas pela doutrina, os 

entendimentos jurisprudenciais, principalmente o do  Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) em contraponto com o do Tribunal de Contas da União (TCU), utilizando-se da 

metodologia de  pesquisa bibliográfica em livros doutrinários, legislações, periódicos, 

revistas especializadas e consultas na web para,  ao final, apresentar conclusões 

acerca desse assunto tão controvertido e de grande importância para a Administração 

Pública, licitantes e contratados. 

 

2 PODER SANCIONADOR - PRINCÍPIOS E GARANTIAS 

 

Com o objetivo de resguardar o interesse público e a moralidade administrativa, 

a Administração Pública deve cuidar para que os procedimentos licitatórios sejam 

conduzidos com lisura e os contratos executados de acordo com as condições 

avençadas. Para isso, a Lei nº 8.666/1993 conferiu-lhe prerrogativas para apurar e 

punir condutas indevidas no curso das relações jurídicas administrativas. Trata-se de 

dever-poder do gestor público, pois, identificados indícios de irregularidades na 

participação em processos licitatórios ou na execução dos contratos, cabe-lhe a 

instauração do regular procedimento administrativo, com vistas ao sancionamento 

justo e adequado, sob pena de responsabilização por omissão no cumprimento desse 

dever. 

A liberdade conferida ao administrador recai na escolha da sanção, posto que 

a lei não estabeleceu específico enquadramento dos ilícitos administrativos em 

relação às espécies de penalidades dispostas na Lei nº 8.666/1993. Por isso, o uso 

dessa discricionariedade não prescinde do respeito a certos princípios e garantias, os 
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quais modelam a atuação dos gestores públicos e conferem validade às suas 

decisões, passíveis de revisão ou nulidade por parte do Poder Judiciário. 

 

2.1 Princípio da Legalidade 

 

Para o particular, o Princípio da Legalidade significa que é lícito fazer tudo o 

que a lei não proíbe, enquanto para a Administração Pública só é permitido fazer o 

que a lei autoriza.  Alexandre de Morais (2003) afirma que tal princípio visa combater 

o poder arbitrário do Estado, posto que somente as espécies normativas, elaboradas 

sob o rito do processo legislativo constitucional, podem criar obrigações para o 

indivíduo.

Esse princípio serve de garantia aos licitantes e contratados de que não estão 

sujeitos ao alvedrio do gestor público, visto que toda a atividade administrativa está 

vinculada aos preceitos da lei, conferindo segurança jurídica à relação pactuada entre 

o particular e a Administração Pública. 

 

2.2 Devido Processo Legal, Contraditório e Ampla Defesa 

 

são 

assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela 

administrativo, garantindo aos infratores o direito à ampla defesa e ao contraditório, 

antes de aplicar-lhes quaisquer penalidades, posto que não se admitem punições 

baseadas em meras suspeitas de ilícitos praticados, conforme assim decidiu o 

Tribunal de Justiça de São Paulo: 
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Nula é a aplicação das sanções administrativas por suposto descumprimento 
de obrigações contratuais quando não observadas as garantias do 
contraditório e da ampla defesa - Exercício da ampla defesa e do contraditório 
que deve ser concomitante ao procedimento que visa a apuração de supostas 
irregularidades - Precedentes da Corte e dos Tribunais Superiores (TJ/SP. 
APL n. 0003699-39.2012.8.26.0079, 6ª Câmara Dir. Público, Rel. Sidney 
Romano dos Reis, DJE 12/11/2013) 

 

O respeito a essas garantias objetiva estabelecer o equilíbrio entre a pretensão 

punitiva do Estado e a presunção de inocência daqueles que se relacionam com o 

Poder Público, afinal, segundo 

alguém a prática de violação contra a norma jurídica (legal, administrativa ou 

contratual) de que poderá resultar a imposição de penalidade ou a supressão de 

 

 

2.3 Princípio da Proporcionalidade e da Razoabilidade  

 

Considerando que a Lei nº 8.666/1993 não estabeleceu criteriosa relação entre 

os tipos infracionais e as penalidades estabelecidas no seu art. 87, faz-se imperioso 

que a dosimetria da pena seja pautada nos princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade, para que o sancionamento seja compatível com o ilícito praticado, 

evitando proteções, perseguições e influências políticas, extremamente nocivas ao 

interesse público e à segurança jurídica.  

Conforme leciona Justen Filho (2016, p. 1342-1343): 

 
[...] São inconstitucionais os preceitos normativos que imponham sanções 
excessivamente graves, tal como é dever do aplicador dimensionar a 
extensão e a intensidade da sanção aos pressupostos de antijuridicidade 
apurados [...]. 
Aliás, a incidência do princípio da proporcionalidade no âmbito do processo 
administrativo federal foi objeto de explícita consagração por parte do art. 2º, 

meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em 
medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do 
interesse público.  

  

Em face da imprecisão da Lei 8.666/1993, o Superior Tribunal de Justiça 

posicionou-se no sentido de que esses princípios sejam observados pela 

Administração Pública na dosimetria da escolha da sanção, como segue:   
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  [...] 
2. O art. 87, da lei 8.666/93, não estabelece critérios claros e objetivos acerca 
das sanções decorrentes do descumprimento do contrato, mas por óbvio 
existe uma gradação acerca das penalidades previstas nos quatro incisos do 
dispositivo legal.                                          

                                         [...] 
4. Assim deve ser analisada a questão referente à possível penalidade 
aplicada ao contratado pela Administração Pública, e desse modo, o art. 87, 
da lei 8.666/93,  somente  pode ser interpretado com base na  razoabilidade, 
adotando, entre outros critérios, a própria gravidade do descumprimento do 
contrato, a noção de adimplemento substancial, e a proporcionalidade [...] 
(STJ. REsp 914.087/RJ, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ 
29/10/2007) 

 

Mais recentemente, esse Colendo Tribunal decidiu pela viabilidade do Poder 

Judiciário exercer controle sobre os atos praticados pela Administração Pública no 

tocante à aplicação de sanções administrativas, in verbis: 

A prerrogativa de aplicar sanções outorgada à Administração Pública pela 
inexecução total ou parcial do contrato (art. 58 da Lei nº 8.666/1993) não 
impede que o Poder Judiciário exerça o controle judicial sobre o ato 
administrativo que fixou as penalidades, mormente porque o art. 87 da Lei nº 
8.666/1993 não indica critérios claros e objetivos para a aplicação das 
sanções. (STJ - RMS: 46984/PB, 2014/0317679-5, Rel. Ministro Herman 
Benjamin, Data de Publicação: DJ 08/05/2015) 

O Tribunal de Contas da União também recomendou no Acórdão 1453/2009 

do Plenário em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, 

estipule penalidades específicas e proporcionais à gravidade dos eventuais 

descumprimentos contratuais  

 Para Niebuhr (2008), o princípio da proporcionalidade aplica-se sobre todo o 

Direito Administrativo, principalmente, em relação às sanções administrativas. 

Considerando que a Lei de Licitações e Contratos Administrativos estabeleceu 

penalidades com larga margem de amplitude das sanções, afirma o autor que os 

agentes públicos não podem aplicar penalidades de maneira aleatória. Por isso, 

impõe-se sopesar as especificidades de cada caso, o grau de reprovabilidade da 

conduta, a boa ou má-fé do infrator, os antecedentes, bem como os prejuízos 

causados, para que seja possível aferir se há proporcionalidade entre a penalidade 

aplicada e o ilícito praticado. 
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3 SANÇÕES DA LEI N. 8.666/1993 

 

O particular que contrata com a Administração, ao assumir o compromisso de 

realizar uma obra, prestar serviços ou fornecer bens, deve ter claro que a 

inobservância no cumprimento de suas obrigações o sujeitará às penalidades 

previstas em lei. 

 A Lei nº 8.666/1993 definiu em seus artigos 86 e 87 as sanções aplicáveis, 

respectivamente, às hipóteses de atraso injustificado e de inexecução total ou parcial 

do contrato, desde que, preliminarmente, seja instaurado o regular procedimento 

administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

 

3.1  Multa por atraso injustificado (Art. 86) 

A multa de mora descrita no art. 86 da Lei n. 8.666/1993 decorre do atraso 

injustificado na execução ou na entrega do objeto contratado. Registre-se que essa 

penalidade só poderá ser aplicada se o contratado não apresentar motivo justificável 

que se enquadre nas hipóteses previstas no art. 57, § 1º, Incisos I a VI, da referida lei, 

as quais admitem, excepcionalmente, a dilação dos prazos.  

O instrumento convocatório e o contrato devem conter a previsão dessa 

penalidade, sob pena de não ser viável a sua aplicação. A multa pode cumular-se com 

as demais sanções previstas na lei e não impede a Administração de rescindir 

unilateralmente o contrato. 

Com fulcro no arts. 86, § 2º, e 87, § 1º, Justen Filho (2016) leciona que o valor 

da multa pode ser compensado com os créditos que o particular tiver a receber e, se 

estes forem insuficientes, a Administração poderá recorrer à garantia e/ou promover 

a cobrança judicial, nos termos dos incisos III e IV do art. 80.  
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3.2  Inexecução Total ou Parcial do Contrato (Art. 87) 

 

O artigo 87 da Lei nº 8.666/1993 prevê as espécies de sanções que a 

Administração pública pode aplicar ao contratado nos casos de inexecução total ou 

parcial do contrato, quais sejam: 

 
I -  Advertência;  
 
II  multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
 
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
 

IV  declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 
sanção aplicada com base no inciso anterior.  

 

3.2.1  Advertência (inc. I) 

 

Por possuir caráter meramente preventivo e pedagógico, esta sanção deve ser 

aplicada nos casos de descumprimentos contratuais de menor gravidade, posto que 

sua finalidade precípua é alertar o contratado do cometimento das faltas praticadas e 

evitar futuras reincidências, que poderão ensejar punições mais severas.   

A advertência pode ser cumulada com multa mas não com as demais 

penalidades descritas na lei. Ainda que seja uma sanção leve, deve ser precedida de 

procedimento administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório. 

a deveria ser utilizada como 

manifestação formal da Administração de sua insatisfação com alguma conduta do 

contratado, 

transformar a advertência em penalidade significa dizer que o ato de advertir só terá 

validade jurídica após percorrido o longo processo de sancionamento, com direito a 

recurso e produção de provas, situação que considera anormal, posto que retira a 
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única serventia da advertência, que é de servir como mecanismo de diálogo e 

instrumento preventivo de irregularidades prejudiciais à condução do contrato.

 

3.2.2  Multa (inc. II) 

  

Diferentemente da sanção prevista no art. 86, a multa de que trata o inciso II 

do art. 87 tem natureza compensatória, posto que o seu propósito é compensar o 

prejuízo causado ao ente público que contratou o objeto e não obteve, total ou 

parcialmente, o recebimento deste. 

Considerando que a Lei nº 8.666/93 não estabeleceu parâmetros para o cálculo 

da multa, o instrumento convocatório e o contrato devem prever o valor e/ou critérios 

para a sua aplicação, sob pena de inviabilizar sua exigência em momento posterior. 

A multa compensatória, analogamente à multa do art. 86, pode cumular com as 

demais sanções previstas na lei, ser descontada da garantia contratual ou dos créditos 

que o contratado possui com o contratante e não impede a rescisão unilateral do 

contrato.   

Com relação às duas modalidades de multas, Niebuhr (2008, p. 605) adverte:  

 
A multa moratória e a compensatória não devem ser aplicadas em vista dos 
mesmos fatos. Insista-se que os pressupostos delas são distintos: se o 
contratado atrasa a execução do contrato, então a multa é moratória; se o 
contratado descumpre outras obrigações contratuais, então a multa é 
compensatória. 

 

Conforme lecionam Pereira Junior & Dotti (2012), as penalidades de 

advertência e multa, não obstante o registro no Sistema de Cadastramento de 

Unificado de Fornecedores (SICAF), produzem efeitos internos ao contrato e não 

podem servir para impedir o contratado de participar de licitações ou de celebrar 

contratos com a Administração Pública e nem refletir negativamente na reputação e 

idoneidade do sancionado. 
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3.2.3  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração (Inc. III). 

 

Em face da restrição de direitos que essa sanção impõe ao particular, convém 

que seja destinada às infrações relativamente graves e/ou que acarretam prejuízos à 

Administração.  Meirelles (2006, p.262) afirma 

geralmente se punem os inadimplentes culposos e aqueles que culposamente 

 

A suspensão temporária, assim como a declaração de inidoneidade, produz 

efeitos externos à avença, posto que impede o infrator de participar de licitações e de 

firmar contratos com a Administração. 

O prazo máximo de suspensão é de 2 (dois) anos. Portanto, quanto maior a 

gravidade da infração, maior deve ser o tempo dessa punição. A extinção dessa 

penalidade ocorre, automaticamente, após o término do prazo da suspensão, quando 

então se restabelece a aptidão da empresa para licitar e contratar com o Poder 

Público, sem que seja obrigada a ressarcir os prejuízos porventura causados à 

Administração ou solicitar a reabilitação à autoridade que lhe aplicou a sanção.

A Lei nº 8.666/1993 não estabeleceu a competência para aplicação dessa 

penalidade, portanto, os normativos internos de cada órgão ou entidade devem definir 

a autoridade responsável por esse encargo.  

 

3.2.4  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração  

Pública (Inc. IV) 

 

A declaração de inidoneidade é certamente a mais drástica das sanções do art. 

87 da Lei nº 8.666/1993. Portanto, deve limitar-se aos casos mais extremos, em que 

configurem dolo na conduta do infrator pela prática de atos ilícitos graves. 

Meirelles (2006, p. 263) leciona que: 
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A declaração de inidoneidade é aplicável aos contratados inadimplentes de 
má-fé, ou reincidentes, e àqueles que, dolosamente em razão do contrato ou 
do procedimento licitatório, praticarem atos ilícitos visando a fraudar o Fisco 
ou a licitação, ou dos quais se verifique não possuírem idoneidade para 
contratar com o Poder Público (Lei 8.666, arts.87, IV, e 88). 

 

Conforme disposto no inciso IV do art. 87, o prazo da declaração de 

inidoneidade é indefinido, uma vez que perdura enquanto permanecerem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do infrator perante 

a autoridade que a aplicou, além de estar condicionada ao ressarcimento dos 

prejuízos porventura causados à Administração Pública e após transcorridos 2 (dois) 

anos da sua aplicação. 

Conforme disposto no § 3º do art. 87 da referida lei, a declaração de 

inidoneidade é de competência exclusiva do Ministro de Estado, do Secretário 

Estadual ou Municipal, conforme o caso, o que significa dizer que tal competência não 

pode ser delegada. 

No caso da declaração de inidoneidade, o infrator tem 10 (dez) dias para 

apresentação de defesa prévia e 10 (dias) úteis, a contar da intimação do ato, para 

oferecimento do pedido de reconsideração, diferentemente das demais sanções dos 

arts. 86 e 87, I, II e III, cujo prazo é de 5 (cinco) dias úteis, tanto para apresentação de 

defesa prévia quanto para o recurso. 

 

4 O ALCANCE DAS SANÇÕES DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA (INC.  

III) E DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE (INC. IV) 

 

A despeito das peculiaridades que diferenciam as penalidades dos incisos III e 

IV do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, ambas acarretam a restrição do direito do particular 

de participar de licitações e de contratar como o Poder Público. Todavia, a grande 

polêmica sobre tais penalidades refere-se ao âmbito de abrangência, haja vista os 

entendimentos díspares da doutrina e da jurisprudência, os quais serão 

criteriosamente demonstrados neste estudo para melhor compreensão de suas 

implicações para as licitações públicas. 
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Cabe destacar que, além da inexecução total ou parcial do contrato, o art. 88 

estabeleceu outras hipóteses que, embora não relacionadas diretamente à execução 

da avença, podem ensejar a aplicação das sanções dos incisos III e IV do artigo 87 

aos profissionais e empresas que: 

 
I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meio dolosos, 
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
 
II - tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação; 
 
III - demonstrem não possuir inidoneidade para contratar com a 
Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

 

Como se pode observar, esse artigo também não definiu qual das sanções 

seria aplicada em cada conduta acima citada, podendo resultar em sancionamentos 

distintos para o mesmo tipo infracional, já que ao administrador público é dada a 

prerrogativa de escolher a sanção cabível no caso concreto. 

 

4.1  Entendimento Doutrinário 

As divergências sobre o alcance das penalidades dos incisos III e IV do art. 87 

da Lei nº 8.666/1993 deram ensejo à formação de três correntes doutrinárias.

Para a primeira, a suspensão temporária de licitar (inc. III) alcança apenas o 

órgão ou a entidade que a aplicou, enquanto que a declaração de inidoneidade (inc. 

IV) abrange toda a Administração Pública direta e indireta da União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios. Os administrativistas que defendem essa tese baseiam-se no 

fato de o legislador ter empregado, respectivamente, as expressões Administração e 

Administração Pública na redação dos incisos III e IV com o intuito de atribuir 

amplitudes distintas para essas sanções, já que remete o intérprete automaticamente 

aos conceitos dessas terminologias destacados no art. 6º, incs. XII e XI, da mesma 

lei: 

 
XII - Administração  órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a 
Administração Púbica opera e atua concretamente. 
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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. 

 

Perfilhando esse posicionamento, Pereira Junior (2009, p. 861) leciona que:   

 
Segundo o art. 87, III, a empresa suspensa do direito de licitar e de contratar 

-lo tão-somente perante o órgão, 
a entidade ou a unidade administrativa que aplicou a penalidade, posto que 
esta é a definição que a lei adota. O mesmo art. 87, IV, proíbe a empresa 

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 

a competência privativa da União para legislar sobre direito penal (CF/88, art. 
22, I). E não há crime em admitir à licitação ou contratar empresa suspensa.

Com relação à abrangência dessas sanções, assim é o magistério de Di Pietro 

(2014, p.285): 

 
Os incisos III e IV do artigo 87 adotam terminologia diversa ao se referirem à 
Administração Pública, o que permite inferir que é diferente o alcance das 
duas penalidades. O inciso III, ao prever a pena de suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 
por prazo não superior a 2 (dois) anos, refere-se à Administração, remetendo 
o intérprete ao conceito contido no artigo 6º, XII, da Lei, que a define como 
[...]. O inciso IV do artigo 87, ao falar de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública, parece estar querendo dar mais amplitude a 
essa penalidade, já que remete ao intérprete, automaticamente, ao artigo 6º, 
XI, que define a Administração Pública de forma a abranger [...]. (grifo da 
autora) 

Nessa esteira, é o entendimento de Carine Rebelo (2005, p. 524): 

                                     
[...] com a devida vênia à coerência e fundamentos das posições divergentes, 
propõe-se que as sanções mencionadas não tenham o mesmo alcance 
dentro da Administração Pública, pois, via de regra, deve haver uma 
proporcionalidade/dosimetria entre a gravidade das sanções e os fatos 
punidos, o que acaba reforçando o entendimento de que os conceitos 
apresentados no art. 6º, incs. XI e XII, da Lei nº 8.666/1993 devem ser 
considerados pelo intérprete e aplicador da lei, no que diz respeito às 
penalidades de suspensão e declaração de inidoneidade. 

 

A professora Márcia Walquiria Batista dos Santos (1998, p. 274), ao discorrer 

sobre o tema, conclui que: 
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O legislador, por óbvio, quis dar uma abrangência maior para a declaração 
de inidoneidade, sendo lícito pensar que o contratado inidôneo assim o será 
perante qualquer órgão público do país. E aquele que for suspenso 
temporariamente será assim tratado perante os órgãos, entidades e unidades 
administrativas concernentes ao Poder Público que lhe aplicou a sanção. 

Ademais, Santos (1998) leciona que a lei não comporta palavras inúteis e que 

ao intérprete não é dado alargar o espectro do texto legal, sob pena de estar criando 

hipótese não prevista. Daí a importância de se dar atenção para as terminologias 

IV do art. 87 da Lei 8.666/1993. 

Alguns estudiosos do Direito Administrativo defendem também que se a lei 

definiu competência apenas para a aplicação da declaração de inidoneidade é porque 

pretendeu o legislador atribuir maior abrangência a essa penalidade. Assim é o 

magistério de Torres (2015, p. 705): 

 
Essa diferenciação também justifica a nuance prevista pelo legislador, pela 
qual a declaração de inidoneidade deve ser aplicada por Ministro de Estado, 
Secretário Estadual ou Municipal, o que pode denotar a preocupação em 
transferir tal penalidade, de efeitos mais amplos, para autoridades de maior 
hierarquia. 

 

A Doutrina também reporta-se ao art. 97 como outro critério que distingue o 

alcance dessas penalidades, posto que a redação desse artigo apenas considera 

crime admitir à licitação ou celebrar contrato com empresa ou profissional inidôneo, 

sem fazer qualquer referência à suspensão temporária. A esse respeito, Toshio Mukai 

(2008) leciona que, em face da generalidade da norma penal, a declaração de 

inidoneidade ganha essa condição e, em consequência, eficácia irrestrita no campo 

das licitações disciplinadas pela Lei nº 8.666/1993. 

Importante destacar o pensamento de Pereira Junior & Dotti (2012, p. 389):  

 
Ao estender o alcance do tipo penal, pretendeu o legislador que a sanção de 
inidoneidade fosse mais ampla que os limites do próprio órgão da esfera 
administrativa em que foi aplicada. Não existe crime municipal, estadual ou 
federal. O crime é praticado contra a sociedade, e não contra uma esfera de 
governo. Por isso que aquele declarado inidôneo para contratar com uma 
esfera de governo também estará proibido de contratar com outra.

Contrariamente aos posicionamentos da maioria da doutrina, surge uma 

segunda corrente, a qual defende que a abrangência de ambas penalidades deve 

alcançar a Administração Pública do todo o país. 
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Nesse sentido leciona Justen Filho (2009, p. 856): 

 
[...] afigura-se ofender a lógica reconhecer que a conduta ilícita do sujeito 
acarretaria sanção restrita ao âmbito de um único e determinado sujeito 
administrativo. Se o agente apresenta desvios de conduta que o inabilitam 
para contratar com a Administração Pública, os efeitos dessa ilicitude se 
estendem a qualquer órgão. Sob o prisma sistêmico, nenhum órgão da 
Administração Pública poderia contratar com aquele que teve seu direito de 

figura do inc. III, essa é a conclusão que se extrai da atual disciplina 
legislativa. 

Com base no magistério desse autor, o Tribunal de Contas da União e o 

Superior Tribunal de Justiça reformularam seus posicionamentos, definindo novos 

contornos e orientações sobre a matéria. Por isso, convém ressaltar que na 17ª edição 

de sua mesma obra, o autor adverte sobre o seu posicionamento outrora adotado, 

tecendo os seguintes comentários: 

 
No passado, o autor externou uma crítica à disciplina da Lei nº 8.666/1993, 
apontando que o art. 88 previa pressupostos comuns para a aplicação tanto 
da suspensão como da inidoneidade  tal como se, concretizado um daqueles 
eventos, houvesse competência discricionária para escolher entre as duas 
sanções. Daí a afirmativa de que, se os pressupostos de sancionamento 
eram idênticos, então as sanções deveriam produzir efeitos similares. [...]. 
Esse argumento acabou produzindo resultado distinto daquele pretendido 
pelo autor, eis que desembocou na orientação de que ambas as sanções 
gerariam efeitos absolutos de participação em licitação em contratos 
administrativos. 
Justamente por isso, essa argumentação foi eliminada pelo autor. Se, no 
passado, essa obra contemplou algum entendimento induzindo a identidade 
de efeitos entre as sanções, esse equívoco já foi reconhecido e corrigido. Não 
se reputa que tal interpretação seja a mais adequada. (JUSTEN FILHO, 2016, 
p. 1349) 

 

A terceira corrente defende que, em respeito ao pacto federativo, a declaração 

de inidoneidade não pode estender-se a todos os entes da federação, mas tão 

somente à esfera à qual se vincula o órgão ou entidade sancionadora.  Filia-se a essa 

corrente o autor Márcio dos Santos Barros, que possui o seguinte entendimento:

 
Já a declaração de inidoneidade é ato de competência exclusiva, na área 
federal, de Ministro de Estado, tem prazo indeterminado (mínimo de dois 
anos) produz efeitos em todos os órgãos da Administração Pública, mas só 
na esfera de governo que a determine, em face do princípio federativo e da 
impossibilidade prática de sua adoção generalizada (BARROS, 2005, p. 289). 

 

Em consonância com esse entendimento, Sidney Bittencour (2010, p. 564) 

expõe que: 
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Pública que a lei 

dispôs com a concepção técnico-jurídica que se deve ao caso, conclui-se que 
o alcance da sanção de inidoneidade está limitado à esfera administrativa do 
ente sancionador. 

Com base nesse raciocínio, uma empresa que for declarada inidônea por uma 

autarquia federal ficará impedida de participar de licitação e de contratar somente com 

os órgãos e entidades da esfera federal, podendo livremente licitar e contratar com a 

Administração Pública dos demais entes federativos. 

Nesse diapasão, Flávio Amaral Garcia (2007, p. 243) acrescenta que:

 
Este parece ser o entendimento mais adequado, eis que não poderia um ente 
ser obrigado, sob pena de se vulnerar a sua autonomia federativa, a impedir 
que participasse da licitação uma empresa punida em outra esfera. Ademais, 
a extensão indiscriminada dos seus efeitos pode provocar até mesmo a ruína 
de uma empresa que for alcançada pela sanção o que demonstra que   tal 
Interpretação torna tais penalidades excessivamente drásticas, podendo 
colocar em risco a própria ideia de preservação da empresa e 
consequentemente dos empregos por ela gerados. 

 

A despeito das divergências aqui apontadas, é possível perceber que o 

posicionamento majoritário da doutrina tende a restringir os efeitos da suspensão 

temporária ao órgão ou entidade sancionadora e ampliar os da declaração de 

inidoneidade a toda a Administração Pública direta e indireta de todos os entes 

federativos.  

 

4.2 Entendimento Jurisprudencial  

 

No campo jurisprudencial, há também divergências quanto ao alcance dos 

efeitos dessas sanções. No âmbito do Poder Judiciário, verifica-se que o Superior 

Tribunal de Justiça tem firmado posicionamento no sentido de que a abrangência 

dessas sanções deve estender-se a toda a Administração Pública, como se pode 

verificar nos trechos extraídos de decisões proferidas por essa Corte Superior:
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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.   

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. (STJ, RESP nº 151.567/RJ, Rel. 
Min. Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, DJ 14/04/2003) 

 

O entendimento do Tribunal a quo, no sentido de que a suspensão imposta 
por um órgão administrativo ou um ente federado não se estende aos demais, 
não se harmoniza com o objetivo da Lei nº 8.666/93, de tornar o processo 
licitatório transparente e evitar prejuízos e fraudes ao erário, inclusive 
impondo sanções àqueles que adotarem comportamento impróprio ao 
contrato firmado ou mesmo ao procedimento de escolha de propostas. 
Há, portanto, que se interpretar os dispositivos legais estendendo a força da 
punição a toda a Administração, e não restringindo as sanções aos órgãos 
ou entes que as aplicarem. De outra maneira, permitir-se-ia que uma 
empresa, que já  se  comportara  de  maneira  inadequada, outrora pudesse 
contratar novamente com a Administração durante o período em que 
estivesse suspensa, tornando esta suspensão desprovida de sentido. (STJ. 
REsp. 174.274/SP, ReI. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, DJ 
22/11/2004). 

 

Depreende-se das citadas decisões que existe uma preocupação do STJ com 

a moralidade administrativa e principalmente com a proteção do interesse público, a 

fim de evitar fraudes e prejuízos ao erário. Para essa Corte Superior, a Administração 

é una, 

 

A despeito do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, verifica-

se que alguns tribunais de instâncias inferiores oscilam em suas decisões, ora no 

sentido de restringir os efeitos da suspensão temporária ao órgão sancionador, ora 

em atribuir-lhe amplitude ilimitada, conforme demonstrado a seguir: 
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ADMINISTRATIVO  MANDADO DE SEGURANÇA  PROCESSO 
LICITATÓRIO  SUSPENSÃO TEM PORÁRIA PARA LICITAR E 
DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE  ÂMBITO DE EFICÁCIA DA SANÇÃO 
ADMINISTRATIVA. A decisão imposta pela comissão julgadora consistente 
em punir a empresa com pena de suspensão temporária de participar em 
licitação e impedi-la de contratar com o Poder Público, limita-se ao âmbito da 
Administração correspondente. (TJMG. 6ª Câmara Cível. Comarca de Boa 
Esperança. Apelação Cível n. 1.0071.06.028499-0/001. Relator: Des. Edilson 
Fernandes. Data do julgamento: 10 jun. 2007. DJe 24/07/2007). 

 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. 
PENALIDADE. INSCRIÇÃO NO SICAF E SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO 
DIREITO DE LICITAR (POR DOIS ANOS). ART. 87, III, DA LEI Nº. 8.666/93. 
EXTENSÃO DA RESTRIÇÃO PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
I - A penalidade administrativa de suspensão do direito de licitar, por até 2 
(dois) anos, com a Administração, prevista no art. 87, III, da Lei nº. 8.666/93, 
surte seus efeitos com relação a todos os órgãos da Administração Pública, 
e não tão somente com relação ao ente que aplicou a sanção. (TRF, 1ª 
Região, AMS 2001.01.00.076244-6/DF). 

 

No que tange à declaração de inidoneidade (inc. IV), a jurisprudência do STJ é 

pacífica no sentido de que o licitante ou contratado inidôneo deve ficar impedido de 

licitar e contratar com toda a Administração Pública Direta e Indireta da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em face do inc. XI do art. 6º da Lei de 

Licitações e Contratos, conforme decisão proferida no seguinte julgado: 

 
[...] 
7. A sanção de declaração de inidoneidade é aplicada em razão de fatos 
graves demonstradores da falta de idoneidade da empresa para licitar ou 
contratar com o Poder Público em geral, em razão dos   princípios  da 
moralidade e da razoabilidade.  
8. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o termo utilizado 
pelo legislador - Administração Pública -, no dispositivo concernente à 
aplicação de sanções pelo ente contratante, deve se estender a todas as 
esferas da Administração, e não ficar restrito àquela que efetuou a punição 
[...] (STJ. REsp. 520553 / RJ; 2003/0027264-6; Ministro Herman Benjamin, 
Segunda Turma. DJe 10/02/2011) 

 

No tocante ao Tribunal de Contas da União, foi possível verificar que essa Corte 

de Contas vinha adotando posição assentada sobre a matéria, proferindo inúmeras 

decisões e recomendações no sentido de que os efeitos da suspensão temporária de 

licitar e contratar com a Administração deve alcançar somente o órgão ou a entidade 

sancionadora. 

Entretanto, em 2011, a Primeira Câmara, na contramão do posicionamento até 

então perfilhado pelo TCU, proferiu Acórdãos ampliando os efeitos da suspensão 
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temporária de licitar (inc. III) a toda a Administração Pública, conforme demonstrados 

nos excertos abaixo:  

 
A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração prevista no art. 87, inciso III, da Lei 8.666/1993 
estende-se à toda Administração Pública (TCU. Acórdão 2218/2011, Primeira 
Câmara, rel. Min. José Múcio Monteiro). 
 
A vedação à participação em licitações e à contratação de particular incurso 
na sanção prevista no art. 87, inciso III, da Lei 8.666/1993, estende-se a toda 
a Administração direta e indireta. (TCU. Acórdão 3757/2011-Primeira 
Câmara, rel. Min. Ubiratan Aguiar). 

Ressalte-se que os acórdãos supracitados acompanharam o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça e a linha interpretativa desenvolvida por Marçal Justen 

Filho, já mencionados neste trabalho, tanto que o Ministro Walton Alencar Rodrigues, 

autor do voto revisor acolhido pela Primeira Câmara no Acórdão 2218/2011, 

apresentou as seguintes fundamentações para justificar a necessidade do TCU rever 

seu posicionamento: 

 
                                  [...] 

As sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666 buscam impelir o particular a 
executar o contrato administrativo em observância ao princípio da moralidade 
pública e ao interesse público, assim como proibir o acesso ao certame 
licitatório de particulares cujas condutas tenham se revelado atentatórias a 
esses preceitos, como é o caso do particular punido com uma das sanções 
previstas nos incisos III e IV do artigo. 
[...] A proibição de contratação de particular que já revelou 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 prejuízo ao 
erário. 
[...] Não procede a ideia 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. 

Acontece que, posteriormente à edição desses acórdãos da Primeira Câmara, 

o Plenário do TCU voltou a proferir decisões que reafirmam o entendimento 

majoritário dessa Corte de Contas, por entender que não existe base legal para uma 

interpretação da norma que amplie os efeitos punitivos do art. 87, III, da Lei nº 

8.666/93 a todos os órgãos e entes da Administração Pública, conforme 

demonstrados nos excertos dos acórdãos proferidos nos anos de 2012, 2013 e 2015, 

respectivamente: 
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9.4.1. a penalidade de suspensão temporária/impedimento de contratar, 
prevista no art. 87, inciso III, da Lei 8.666/1993, incide sobre a Administração, 
isto é, somente em relação ao órgão ou à entidade contratante, nos termos 
em que decidiu o Tribunal no Acórdão 3243/2012- Plenário (TCU Acórdão 
3439/2012-Plenário, Rel. Min. Valmir Campelo, Sessão  10/12/2012) 

9.3.6. A interpretação acerca da penalidade de suspensão 
temporária/impedimento de contratar, prevista no art. 87, inciso III, da Lei 
8.666/1993, é de que incide sobre a Administração, isto é, somente em 
relação ao órgão ou à entidade contratante [...] (TCU. Acórdão 408/2013-
Plenário, Rel. Min. Raimundo Carreiro, Sessão de 06/03/2013) 

9.3.2.  A jurisprudência deste Tribunal tem se sedimentado no sentido de que 
a penalidade de suspensão temporária e de impedimento de contratar 
prevista no artigo 87, inciso III, da Lei 8.666/1993 incide somente em relação 
ao órgão ou à entidade contratante[...] (TCU Acórdão 2962/2015, Rel. Min. 
Benjamin Zymler, Sessão de 18/11/2015) 

 

Para sustentar a retomada do antigo entendimento do TCU, o relator do voto 

acolhido pelo Plenário no Acórdão 3439/2012, Ministro Valmir Campelo, justificou o 

seu posicionamento da seguinte forma: 

 
a) as sanções do art. 87 da Lei 8.666/93 estão organizadas em ordem 
crescente    de    gravidade    e, ao   diferenciar   aspectos  como duração, 
abrangência e autoridade competente para aplicá-las, o legislador pretendia 
distinguir as penalidades dos incisos III e IV;  
 
b) em se tratando de norma que reduz o direito de eventuais licitantes, cabível 
uma interpretação restritiva;  
 
c) o art. 97 da Lei de Licitações, ao definir que é crime admitir licitação ou 
contratar empresa declarada inidônea, reforça a diferenciação entre as 
penalidades de inidoneidade e suspensão temporária/impedimento de 
contratar, atribuindo àquela maior gravidade.  

 

Cabe destacar que, em relação à abrangência da declaração de inidoneidade, 

essa Corte de Contas segue o posicionamento adotado pelo Plenário no Acórdão 

1647/2010, tendo por base o voto do Relator Valmir Campelo, fundamentado no 

relatório de levantamento de auditoria realizado pela Secretaria de Fiscalização em 

Tecnologia da Informação (Sefti) na Secretaria de Logística e Tecnologia da 

Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, conforme 

trecho transcrito a seguir:  
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[...] 
4.10.5. Já a penalidade do inciso IV do art. 87, segundo jurisprudência do 
TCU, impede o fornecedor de participar de licitações e de ser contratado por 
toda a Administração Pública, englobando, nos termos do inciso XI do art. 6º 
da mesma lei, 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". 

 

 Não obstante os Acórdãos isolados da Primeira Câmara, o Tribunal de 

Contas da União tem firmado posicionamento no sentido de restringir o alcance da 

suspensão temporária (inc. III) ao órgão ou entidade responsável pela aplicação da 

penalidade, diferentemente da declaração de inidoneidade que, segundo essa Corte 

de Contas, seus efeitos devem entender-se por toda a Administração Pública.

 

5 EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE SOBRE OS 

CONTRATOS VIGENTES 

  

O art. 55 da Lei nº 8.666/1993 impõe ao contratado 

durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

 

Com base nesse dispositivo, Justen Filho (2016) entende que, em regra, se o 

contratado tem que manter os requisitos de habilitação e qualificação ao longo da 

execução do contrato, uma vez descumprido o requisito de habilitação durante a 

contratação, a avença deve ser rescindida. 

Todavia, a adoção dessa medida de maneira generalizada poderia acarretar 

prejuízos ao erário e ao interesse público, visto que a Administração teria que realizar 

novos procedimentos licitatórios com o objetivo substituir empresas ou profissionais 

que, a rigor, poderiam estar executando a contento os contratos firmados antes da 

punição, contrariando, assim, os princípios da razoabilidade, economicidade e 

eficiência administrativa. 

A esse respeito, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

o sancionamento ao particular não afetaria os demais contratos firmados com a 

Administração, conforme se verifica no julgado que se segue: 



26 

 

ADMINISTRATIVO. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E 
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EFEITOS EX NUNC DA 
DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE: SIGNIFICADO. PRECEDENTE DA 1ª 
SEÇÃO (MS 13.964/DF, DJe DE 25/05/2009). 
1. Segundo precedentes da 1ª Seção, a declaração de inidoneidade "só 
produz efeito para o futuro (efeito ex nunc), sem interferir nos contratos já 
existentes e em andamento" (MS 13.101/DF, Min. Eliana Calmon, DJe de 
09.12.2008). Afirma-se, com isso, que o efeito da sanção inibe a empresa de 
licitar ou contratar com a Administração Pública (Lei 8666 /93, art. 87), sem, 
no entanto, acarretar, automaticamente, a rescisão de contratos 
administrativos já aperfeiçoados juridicamente e em curso de execução, 
notadamente os celebrados perante outros órgãos administrativos não 
vinculados à autoridade impetrada ou integrantes de outros entes da 
Federação (Estados, Distrito Federal e Municípios). Todavia, a ausência 
do efeito rescisório automático não compromete nem restringe a faculdade 
que têm as entidades da Administração Pública de, no âmbito da sua esfera 
autônoma de atuação, promover medidas administrativas específicas para 
rescindir os contratos, nos casos autorizados e observadas as formalidades 
estabelecidas nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666 /93. 2. No caso, está 
reconhecido que o ato atacado não operou automaticamente a rescisão dos 
contratos em curso, firmados pelas impetrantes. [...] (STJ. MS 14.002/DF. 1ª 
Seção, rel. Ministro Teori Albino Zavaski. Julgado em 21/10/2009. DJe 
06/11/2009)  

  

O Tribunal de Contas da União também corrobora com o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, tendo assim decidido: 

 
[...] A jurisprudência do TCU é clara, com base em julgados do Supremo 
Tribunal Federal, de que a sanção de declaração de inidoneidade produz 
efeitos ex-nunc, não afetando, automaticamente, contratos em andamento 
celebrados antes da aplicação da sanção (Acórdãos 3.002/2010, 1.340/2011 
e 1.782/2012, todos do Plenário). (TCU. Acórdão 432/2014-Plenário, rel. Min. 
Aroldo Cedraz. Sessão 26/02/2014). 

Assim, com base em decisões do STJ e TCU, a declaração de inidoneidade 

não produz efeito automático e imediato sobre as avenças preexistentes e em 

andamento, mas apenas proíbe que a empresa participe de licitação ou firme novos 

contratos durante a vigência da sanção. Todavia, nada impede a Administração 

Pública de rescindir contratos, quando configuradas as hipóteses descritas no art. 78 

da Lei nº 8.666/1993, desde que obedecidas as formalidades estabelecidas nos 

artigos 77 e 80 do mesmo dispositivo legal. 
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6 CONCLUSÃO 

 

A realização deste trabalho permitiu adentrar nas questões polêmicas que 

envolvem o alcance das sanções de Suspensão Temporária de Licitar e Contratar 

com a Administração (inc. III) e Declaração de Inidoneidade (inc. IV) do art. 87 da Lei 

nº 8.666/1993, à luz dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais. 

Partiu-se da premissa de que as prerrogativas conferidas à Administração 

Pública pela Lei nº 8.666/1993 para apurar infrações e aplicar sanções a licitantes e 

contratados devem pautar-se nos princípios da legalidade, razoabilidade, 

proporcionalidade, devido processo legal, ampla defesa e contraditório, de modo a 

evitar que as decisões administrativas contenham vícios procedimentais, violem 

direitos de particulares ou constituam-se de medidas excessivas à satisfação do 

interesse público, passíveis de revisão por parte do Poder Judiciário. 

Criteriosamente, discorreu-se sobre as sanções previstas na Lei nº 8.666/1993, 

evidenciando os posicionamentos divergentes da doutrina e da jurisprudência quanto 

ao âmbito de incidência das sanções dos incisos III e IV do art. 87. A esse respeito, 

verificou-se que, no campo doutrinário, há três correntes de pensamento. A primeira, 

que engloba o posicionamento majoritário, apregoa que a distinção do alcance dessas 

penalidades decorre da própria redação do texto legal, uma vez que inseriu no inc. III 

enquanto que a do inc. IV reporta-

todos os órgãos e entidades da Administração direta e indireta da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, conforme conceitos estabelecidos, 

respectivamente, nos incs. XII e XI do art. 6º da mesma lei.  

A segunda corrente sustenta que os efeitos de ambas as sanções se estendem 

a toda a Administração Pública. Para esse seguimento doutrinário, um particular que 

se mostra indigno de licitar ou contratar com determinado órgão assim o será perante 

todos os órgãos dos demais entes federativos.  

Já a terceira, entende que a abrangência da suspensão temporária restringe-

se ao órgão contratante e que a declaração de inidoneidade alcança tão somente os 

órgãos e entidades da esfera da federação à qual se vincula o órgão sancionador, sob 

pena de violação do pacto federativo. 
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No âmbito jurisprudencial, destacou-se que o Superior Tribunal de Justiça tem 

firmado posicionamento de que ambas as sanções produzem efeitos que se estendem 

a todos os órgãos da Administração Pública direta e indireta de todos os entes da 

federação. O argumento sustentado por esse Egrégio Tribunal é de que a 

Administração é una, sendo apenas descentralizado o exercício de suas funções, para 

melhor atender ao bem comum e que essas sanções têm o propósito de proteger o 

interesse público, evitando fraudes e prejuízos ao erário, já que impedem que 

empresas suspensas ou inidôneas participem de licitações ou firmem contratos com 

a Administração durante a vigência da penalidade, retirando, assim, a eficácia da 

punição. 

Já o Tribunal de Contas da União, não obstante majoritariamente perfilhar 

entendimento de que as sanções não possuem a mesma abrangência, em 2011, a 

Primeira Câmara proferiu dois Acórdãos em sentido diverso, passando a acompanhar 

o posicionamento abraçado pelo STJ, ampliando os efeitos dessas penalidades a toda 

a Administração Pública. Entretanto, a partir de 2012, aquela Corte de Contas, 

apoiando-se na justificativa de que inexiste base legal para uma interpretação da 

norma que amplie os efeitos punitivos do art. 87, III, da Lei nº 8.666/93 a todos os 

órgãos e entes da Administração Pública, voltou a proferir decisões, retomando o 

seu antigo posicionamento de que os efeitos da sanção do inc. III deve limitar-se ao 

órgão/entidade que aplicou a penalidade e que somente a declaração de 

inidoneidade deve alcançar a Administração Pública de todas as esferas de poder.

Por fim, conclui-se que, no tocante à declaração de inidoneidade (inc. IV), a 

doutrina majoritária, o TCU e STJ convergem para o entendimento de que a sua 

abrangência é de âmbito nacional. Todavia, ainda não há consenso doutrinário e 

nem jurisprudencial quanto ao alcance da suspensão temporária (inc. III) do art. 87 

da Lei nº 8.666/1993. Essa divergência gera insegurança jurídica para licitantes, 

contratados e principalmente para a Administração Pública que, por um lado, obriga-

se a seguir as determinações das Cortes de Contas oriundas do controle externo 

sobre licitações e contratos administrativos e, por outro, sujeita-se aos julgados do 

Superior Tribunal de Justiça, responsável por atribuir a correta interpretação das leis, 

decorrentes de ações judiciais impetradas por particulares excluídos de 

procedimentos licitatórios e impedidos de contratar com o Poder Público de todo o 

país, por terem sofrido penalidade de suspensão temporária. 
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