
 

 

CARACTERÍSTICAS E PROCEDIMENTOS PARA APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA 
PELOS SSA 

Por: Priscila Segala 

Advogada em Curitiba. Coordenadora editorial e científica da Revista JML de Licitações 
e Contratos. Integrante da equipe de apoio técnico da Consultoria JML. Atuou na área 
de licitações e contratos no SESC/PR pelo período de cinco anos, assessorando 
concomitantemente em expedientes da FECOMÉRCIO/PR. Atuou como suplente da 
FECOMÉRCIO/PR na Junta de Recursos Administrativos Tributários da Prefeitura 
Municipal de Curitiba. 

No tocante a aplicação de penalidade, oportuno colacionar matéria veiculada 
na Revista JML de Licitações e Contratos: 

“De início, cabe registrar que a aplicação de multa depende de prévia previsão em edital e 

contrato, inclusive o seu percentual e o fato que a enseja.  

Não se pode esquecer, também, que a aplicação de penalidade pela Administração, diante de 

atraso e inadimplemento, constitui-se em um dever, cabendo-lhe, diante da incidência de um 

fato sujeito a esta sanção, aplicá-la, visto que não pode dispor, a seu talante, dos bens e 

interesses públicos sujeitos à sua gestão. 

Marçal Justen Filho elucida a questão asseverando com propriedade: 

‘(...) Mas o que não se pode olvidar é que a disposição normativa explícita da ilicitude destina-

se a identificar os casos em que o Estado tem o dever de punir e não propiciar hipóteses em 

que o Estado pode punir. Não se trata de um jogo de palavras, mas da exposição de princípio 

fundamental. Quando determinada conduta é qualificada como ilícito administrativo, sua 

ocorrência gera o dever de punição. A omissão de punição ao ilícito e tão antijurídica quanto 

a prática do próprio ilícito. Nunca pode ser uma questão de escolha da Administração punir 

ou não punir, segundo um juízo de conveniência política. Aliás, o agente público que deixa de 

adotar providências destinadas a promover punição do sujeito que praticou ilícito pode 

configurar inclusive crime. Portanto, a prévia definição normativa dos ilícitos puníveis vincula 

o administrador e retira a margem de liberdade sobre a conduta futura a adotar.’ 

Por esse motivo é que, ciente de que o contrato deve ser fielmente executado pelas partes 

(art.66), deve a Administração indicar fiscal para acompanhar e fiscalizar a sua execução (art. 

67), cabendo a este a anotação das ocorrências, a determinação da execução do objeto nos 

moldes das especificações, projetos e prazos previamente definidos pela Administração, bem 

como a conseqüente adequação dos defeitos e faltas detectadas e a comunicação dos fatos à 

autoridade superior quando a providência exigida ultrapassar a sua competência, a fim de 

possibilitar a adoção de medida cabível em tempo hábil.  

Assim é que, tão logo identifique atraso injustificado na execução do objeto do contrato ou 

inexecução imotivada, deve o fiscal comunicar a autoridade superior para que essa tome as 

providências necessárias para a instauração de procedimento administrativo próprio 

voltado à aplicação de penalidade prevista em ato convocatório e contrato, garantido o 

prévio contraditório e a ampla defesa.  

Faz-se um parêntese para consignar que a negligência ou a omissão do fiscal ou de outros 

agentes enseja eventual responsabilização, a ser apurada em procedimento administrativo 

específico, respeitadas as normas próprias existentes.  



 

 

Como regra, tem-se que a aplicação de penalidade deve ocorrer durante a vigência do 

contrato, impondo-se, como dito, a abertura de procedimento para tanto logo que 

identificada a falta do contratado, posto que, com a extinção do ajuste, se dão por findas as 

obrigações das partes no âmbito administrativo, ressalvadas a responsabilidade civil do 

contratado pela solidez da obra ou serviço, conforme prevê o §2º do art. 73 da Lei de 

Licitações, e as condutas tipificadas como crime, que poderão ser penalizadas mesmo que 

tardiamente.  

Porém, se a Administração instaurou o processo para a aplicação da penalidade em tempo 

hábil, isto é, quando ainda vigente o contrato, mas em decorrência do procedimento a ser 

seguido (comunicação da intenção de penalizar/concessão de prazo para defesa/decisão 

administrativa/abertura de prazo recursal, etc.) o prazo contratual se esgotou, entende-se 

possível, ainda assim, a aplicação da sanção cabível.”
1
 (grifou-se)  

Frise-se que embora os apontamentos retro mencionados enfoquem a 

Administração Pública, igualmente se aplicam aos Serviços Sociais Autônomos, de 

modo que compete à Entidade instaurar o devido procedimento para apuração dos 

fatos logo que identificar o descumprimento de obrigações assumidas, o que deve ser 

efetivado enquanto o contrato ainda estiver vigente, posto que com a extinção do 

ajuste, a priori, dão-se por findas as obrigações das partes na seara administrativa. 

Entretanto, se considera crível a aplicação de penalidade após a extinção do 

ajuste se o processo pertinente for instaurado quando ainda vigente o contrato. Nessa 

situação, onde a instauração do processo é oportuna e em tempo hábil, sendo apenas 

a tramitação do processo prolongada além da vigência contratual, não se vislumbra 

óbice na aplicação de sanção, se devida, mesmo sem a existência de contrato vigente.  

No que tange à aplicação da penalidade de multa, cumpre anotar que a 
mesma possui cunho pecuniário e se divide em dois tipos, a moratória e a 
compensatória, ambas previstas na Lei 8666/93, aplicada subsidiariamente aos SSA 
ante a omissão no Regulamento2, que expressamente prevê apenas: 

“Art. 31. A recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, 
dentro do prazo fixado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e 
poderá acarretar ao licitante as seguintes penalidades, previstas no instrumento 
convocatório: 
I. Perda do direito à contratação; 
II. Perda da caução em dinheiro ou execução das demais garantias de propostas oferecidas, 
sem prejuízo de outras penalidades previstas no instrumento convocatório; 
III. Suspensão do direito de licitar ou contratar com o S..., por prazo não superior a 2 (dois) 
anos. 

Art. 32. O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas, dará ao 
contratante o direito de rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo de outras 

                                                           
1 RJML 67/11/JUN/2009. 

2 “A exigência de que o Estatuto das Licitações e Contratos seja observado por entidades do Sistema ‘S’ pode ser justificada em 
duas hipóteses: ausência de regra específica no Regulamento próprio da entidade ou dispositivo, do mesmo Regulamento, que 
contrarie os princípios gerais da Administração Pública e os específicos relativos às licitações e os que norteiam a execução da 
despesa pública.” (TCU. Acórdão 3454/2007. Primeira Câmara) 



 

 

penalidades previstas no instrumento convocatório ou no contrato
3
, inclusive a suspensão 

do direito de licitar ou contratar com o S... por prazo não superior a 2(dois) anos.” (grifou-se) 

A multa moratória é aquela aplicada em face de atraso (mora) injustificado no 
cumprimento de obrigação contratual. Será cabível, portanto, quando o contratado 
deixar de cumprir, sem motivo justo, os prazos fixados no contrato, conforme alude o 
art. 86 da Lei de Licitações: 

“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.” (grifou-se) 

Já a multa compensatória, está prevista no art. 87, II, da Lei 8666/93, e tem 
por objetivo compensar/indenizar o prejuízo que a inexecução parcial ou total do 
objeto do contrato tenha gerado: 

“Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
I - advertência; 
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 
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 da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
§ 1º Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 
§ 2º As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente 
com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis. 
§ 3º A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência exclusiva do Ministro 
de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do 
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a 
reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.” (grifou-se) 

Pontue-se que, em princípio, nada obsta a cumulação das multas moratória e 
compensatória, desde que haja previsão expressa no edital4 e no contrato, devendo 
restar demonstrada a ocorrência dos fatos que as motivaram (mora e/ou 

                                                           
3 Em face do princípio da legalidade não cabe ao SSA inovar na ordem jurídica, restando-lhe, assim, valer-se das demais 
penalidades contempladas na Lei 8666/93 que guardem compatibilidade com seu normativo próprio, aí inclusa a multa. 

4 Desde que as hipóteses de incidência de cada espécie de multa (moratória e compensatória), bem como seus percentuais 
tenham sido adequadamente definidos pela Entidade no ato convocatório, conforme estabelece os arts. 40, III ; 55, VII; 86, caput; 
e 87, II, todos da Lei 8666/93. 



 

 

inadimplemento), tendo em vista que cada uma das espécies de multa possui objetivo 
e aplicabilidade distintas – para o atraso na execução o SSA vale-se da multa moratória 
e o prejuízo sofrido com o inadimplemento indeniza-se com a multa compensatória. 

Portanto, ambas têm caráter punitivo5 – penalizar o particular pela falha 
detectada –, até mesmo para coibir a repetição da conduta faltosa, acrescendo-se o 
caráter indenizatório às que destinam-se, também, a compensar prejuízo advindo da 
inexecução parcial ou total. 

Ainda, entende-se cabível que o SSA busque em processo administrativo o 

ressarcimento de perdas e danos efetivamente sofridos e comprovados nos autos, 

assegurados o contraditório e a ampla defesa ao contratado. E, caso não obtenha êxito 

na via administrativa, pode valer-se das vias judiciais para efetivar a medida. Nesse 

sentido, leciona Marçal Justen Filho: 

“A Administração mantém seu direito de ser indenizada pelas perdas e danos sofridos, se 

for o caso. É necessário distinguir as diversas hipóteses previstas pelo art. 78. Em algumas 

delas, a rescisão decorre de cumprimento defeituoso ou inexistente da prestação. Nesses 

casos, caracteriza-se um dano emergente para a Administração. Em outras hipóteses, porém, 

o particular não deixou de cumprir diretamente seus deveres; há indícios sérios e fortes de 

que não terá condições de executar as prestações. Quando isso se passa, não há danos 

emergentes a reparar. A Administração não recebeu a prestação que exige reparo ou 

desfazimento. Por isso o particular terá o dever de ressarcir a Administração pelos valores 

necessários a reparar os defeitos da prestação mal executada, quando for o caso. (…).”
6
 

(grifou-se) 

Contudo, cumpre pontuar que a cobrança de indenização por perdas e danos 

quando prevista a incidência de sanção que tenha por finalidade compensar o prejuízo 

(multa compensatória) não é pacífica, existindo posicionamento no sentido de vedar a 

acumulação dessas duas medidas: 

“49. Não há qualquer proibição, constitucional ou legal, de se impor, cumulativamente, 

conseqüências restritivas de direitos a um administrado através de uma pena (criminal) e uma 

sanção administrativa, bastando para tanto que sua atuação tenha configurado uma conduta 

reprovável para essas duas ordens. Contudo, o princípio do non bis in idem proíbe reiterado 

sancionamento por uma mesma infração, isto é, afasta a possibilidade de múltipla e 

reiterada manifestação sancionadora da Administração Pública. Portanto, é juridicamente 

inválida a imposição de qualquer outra sanção pela Administração Pública, mesmo que em 

sede revisional, tendo por pressuposto um mesmo ilícito.”
7
 (grifou-se) 

O Tribunal de Contas da União, ao analisar o tema, manifestou-se que na 

hipótese do contratante optar por dar continuidade ao contrato, aplicando penalidade 

pecuniária de multa moratória, não há como cobrar outros valores a título de perdas e 

                                                           
5 Anote-se que independente da via utilizada para a cobrança da multa regularmente imposta, se administrativa ou judicial, o 
caráter da multa não se altera. 

6 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 16ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, 
p. 1127. 

7 Parecer de Daniel Ferreira intitulado “Algumas considerações sobre as sanções administrativas”, publicado no ILC de OUT/2001, 
p. 836. 



 

 

danos. Agora, caso opte por rescindir o contrato e desde que inexistente cláusula 

penal compensatória, deve o SSA recompor as perdas e danos sofridos: 

“SUMÁRIO: (...) 

1. A multa contratual por atraso no cumprimento da obrigação, caracterizada como cláusula 

penal moratória, não possibilita a cobrança de outros valores a título de perdas e danos, em 

virtude desse fato; 

2. No caso de rescisão unilateral do contrato pela Administração Pública, decorrente de 

inadimplemento culposo da obrigação principal, cabe à entidade pleitear indenização por 

perdas e danos, se ausente previsão de cláusula penal compensatória. (...) 

Voto: (...) 

Do que ressai dos dispositivos acima mencionados, parece-me que a multa por atraso no 

cumprimento da obrigação, proporcional ao valor da parte do fornecimento afetado pelo 

atraso, e limitada a 10% (dez por cento) do valor total do contrato, como consta 

literalmente dos instrumentos contratuais supracitados, caracteriza-se como multa 

moratória, prevista no art. 86 do Estatuto das Licitações. 

Referida penalidade, analisada à luz dos preceitos da teoria geral dos contratos e das 

disposições do Código Civil de 2002, aplicáveis subsidiariamente aos contratos 

administrativos, a meu ver, pode ser concebida como cláusula penal estipulada 

conjuntamente com a obrigação, para o caso de atraso no cumprimento da obrigação. 

Nesse sentido, cabe reproduzir os dispositivos do citado diploma legal que versam sobre o 

assunto: 

‘Da Cláusula Penal 

Art. 408. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, 

deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora. 

Art. 409. A cláusula penal estipulada conjuntamente com a obrigação, ou em ato posterior, 

pode referir-se à inexecução completa da obrigação, à de alguma cláusula especial ou 

simplesmente à mora. 

Art. 410. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de total inadimplemento da 

obrigação, esta converter-se-á em alternativa a benefício do credor. 

Art. 411. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora, ou em segurança especial 

de outra cláusula determinada, terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena 

cominada, juntamente com o desempenho da obrigação principal. 

Art. 412. O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação 

principal. 

Art. 413. A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal 

tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, 

tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.’ (grifamos) 

Ao discorrer sobre a matéria, Orlando Gomes, com muita propriedade, preleciona que: 

‘A cláusula penal também chamada pena convencional, é o pacto acessório pelo qual as 

partes de um contrato fixam, de antemão, o valor das perdas e danos que por acaso se 

verifiquem em consequência da inexecução culposa de obrigação’. (...) 



 

 

Se estipulada para a total inexecução do contrato, tem o credor direito a preferir que seja 

cumprida em lugar da obrigação principal. (...) 

Se estipulada em segurança de cláusula especial do contrato pode o credor exigi-la 

juntamente com o desempenho da obrigação principal (...). No caso da mora, aplica-se a 

mesma regra." (...) 

Há de se distinguir a cláusula compensatória da cláusula moratória, entendendo-se que é da 

segunda espécie quando visa punir o retardamento na execução ou o inadimplemento de 

determinada obrigação. Neste caso, o pedido do credor pode ser cumulativo. As duas 

cláusulas, compensatória e moratória, podem ser estipuladas no mesmo concreto, nada 

proibindo a cumulação." (grifamos) 

(in Obrigações, 17ª edição, Revista e atualizada por Edvaldo Brito, Rio de Janeiro, Editora 

Forense, 2008, p. 190-192). 

No que tange à possibilidade de a Administração ser indenizada por perdas e danos sofridos 

no âmbito do contrato administrativo e de cobrar adicionalmente a multa fixada no 

instrumento contratual, Marçal Justen Filho tece as seguintes considerações: 

‘Além da indenização por perdas e danos, poderá cogitar-se do pagamento da multa prevista 

contratualmente. O regramento da figura da multa é complementado pelos arts. 86, § 2º, e 

87, § 1º. É questionável a cumulação entre multa e indenização por perdas e danos. Se 

reconhecida à multa a natureza de pré-estimação das perdas e danos, inexistiria cabimento 

da cumulação. Ter-se-ia figura assemelhada à cláusula penal do direito privado. 

Eventualmente, porém, a multa teria a natureza de penalidade administrativa. Destinar-se-ia 

não a compensar as perdas e danos, mas a desincentivar a conduta lesiva à Administração. 

Quando a multa se caracterizar como compensatória das perdas e danos, ela absorve 

qualquer indenização. Exclui a possibilidade de cobrança de outros valores a título de perdas 

e danos. Já a multa administrativa propriamente dita, enquanto penalidade, é perfeitamente 

cumulável com as perdas e danos. 

No caso concreto, não é fácil distinguir a natureza da multa. Pode-se afirmar que, quando seu 

valor fixado sem vínculo com a prestação contratual, a multa se caracteriza como 

administrativa. Já quando a multa é fixada em porcentual sobre o valor da prestação, envolve 

uma estimativa prévia das perdas e danos.’ (...) (in Comentários à Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos, 11ª edição, São Paulo, Editora Dialética, 2005, p. 606/607). 

Em suma, conjugando os preceitos legais e os ensinamentos da doutrina acerca da matéria, 

é possível concluir que, na situação vertente, por caracterizar-se a multa fixada nos 

instrumentos contratuais acima mencionados como cláusula penal moratória, que visa 

punir o atraso ou retardamento na execução ou o inadimplemento de determinada 

obrigação, não é possível a cobrança de outros valores a título de perdas e danos em 

decorrência do seu descumprimento. Por óbvio, trata-se de situação em que ainda interessa 

para a entidade, o cumprimento da obrigação principal pelo contratado. 

Caso a Eletronorte delibere por rescindir o contrato, por inexecução completa da obrigação, 

uma vez ausente a previsão de cláusula penal compensatória, substitutiva da obrigação 

principal, não só é lícito, mas é dever da entidade a recomposição das perdas e danos, à 

vista do princípio da indisponibilidade do interesse público. 

Assim, pelas razões ora discorridas, entendo que, na presente situação, em que persiste o 

interesse da Eletronorte na continuidade dos contratos ora sob enfoque, a despeito do 



 

 

atraso na entrega dos bens ou na execução dos serviços ali previstos, a proposta da Unidade 

Técnica no sentido de determinar à entidade a apuração de perdas e danos decorrentes do 

seu descumprimento, mediante propositura de ação judicial para ressarcimento dos valores 

devidos, não se coaduna com o ordenamento jurídico vigente nem com o entendimento 

doutrinário sobre a matéria.”
8
 (grifou-se) 

Por oportuno, colaciona-se a manifestação da Corte de Contas em outra 

ocasião, na qual teceu maiores considerações sobre a caracterização de multa 

contratual como cláusula penal: 

“2. Sobre o atendimento da finalidade da aplicação pecuniária, já nos manifestamos em 

despacho anterior (fls. 428/432), cujo trecho reproduzimos a seguir. 

‘6.8. Segundo Limongi França, "A cláusula penal é um pacto acessório ao contrato ou a outro 

ato jurídico, efetuado na mesma declaração ou declaração à parte, por meio do qual se 

estipula uma pena, em dinheiro ou outra utilidade, a ser cumprida pelo devedor ou por 

terceiro, cuja finalidade precípua é garantir, alternativa ou cumulativamente, conforme o 

caso, em benefício do credor ou de outrem, o fiel cumprimento da obrigação principal, bem 

assim, ordinariamente, constituir-se na pré-avaliação das perdas e danos e em punição do 

devedor inadimplente’. 

6.8.1. Da definição apresentada, verifica-se que a penalidade sob análise tem, claramente, 

dupla função: compulsória ou coercitiva e indenizatória. 

6.8.2. A função compulsória ou coercitiva visa constranger o devedor da obrigação principal 

ao seu cumprimento. Trata-se de disposição acessória, através da qual se impõe sanção 

econômica contra o contratante que infringir obrigação principal. Sob este aspecto, a multa 

aplicada, mesmo considerando os equívocos que fundamentaram a compensação realizada, 

cumpriu sua finalidade, pois imputou ao contratado um dispêndio de R$ 22.420.895,42. 

6.8.3. Na função indenizatória, a cláusula penal constitui uma prévia fixação do valor das 

perdas e danos para o caso de inadimplemento ou mora. Se considerarmos este aspecto, 

não há como aferir que a entidade tenha sofrido danos em montante superior àquele pago 

pela Breitener a título de penalidade."
 9 

(grifou-se)  

Desse modo, compete ao Serviço Social Autônomo estipular a(s) espécie(s) de 
sanção(ões) no instrumento convocatório e contrato, de modo a assegurar a adequada 
prestação dos serviços contratados, instaurando o respectivo processo punitivo diante 
da conduta faltosa do particular (mora e/ou inadimplemento), podendo valer-se das 
vias administrativas e/ou judiciais para efetivar a medida, analisando as peculiaridades 
de cada caso concreto. 

 
 

 

                                                           
8 TCU. Acórdão 2198/2009. Plenário. 

9 TCU. Acórdão 3957/2010. Primeira Câmara. 


