
 

 

QUEM TEM COMPETÊNCIA PARA APLICAR PENALIDADES? 

Por Paulo Sérgio de Monteiro Reis 
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Comissão de Licitação, Pregoeiro e Assessor Especial da Presidência de Tribunal de 
Justiça, entre outros, além de Professor de Universidade Federal. 

 

O ordenamento jurídico vigente estabelece a possibilidade de aplicação de 
penalidades àqueles que agirem com culpa ou dolo nos processos de contratação da 
administração pública. Para começar, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em sua 
Seção II, arts. 86 a 88, dispõe sobre as Sanções Administrativas. Por sua vez, a Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, igualmente dispõe sobre a possibilidade de aplicação 
de penalidade, em seu art. 7º. Finalmente, falamos da Lei nº 12.462, de 04 de agosto 
de 2011, que instituiu o Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC, a qual 
trata da aplicação de penalidade em sua Seção V – Das Sanções Administrativas, art. 
47. 

Muito embora o art. 87 da Lei nº 8.666/1993 disponha sobre a aplicação de 
penas “pela inexecução total ou parcial do contrato”, as penalidades ali previstas 
também podem ser aplicadas a quem agiu com culpa ou dolo durante o certame 
licitatório, o que se estende aos demais diplomas legais citados. A respeito, 
recomendamos a leitura do Acórdão nº 754/2015-P, do TCU. 

As penalidades estabelecidas na Lei de Licitações são de 4 tipos: advertência, 
multa, suspensão temporária e declaração de inidoneidade. A Lei do Pregão trouxe 
uma nova penalidade de suspensão temporária, praticamente reproduzida na Lei que 
instituiu o RDC. No caso de declaração de inidoneidade, a Lei já traz expressamente a 
competência para sua aplicação. Dispõe o art. 87, § 3º, que essa competência é 
exclusiva do Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso. 
Mas, diante da omissão legal, quem seria competente para aplicar os demais tipos de 
penas? 

É necessário lembrar que a abertura do processo para apuração de 
responsabilidade, que pode levar, se comprovada a culpa/dolo, à aplicação de 
penalidade é ato obrigatório da administração pública. O processo é consequência da 
existência de situação anormal, que usualmente traz prejuízos à administração, daí 
porque a apuração da responsabilidade de quem lhe deu causa é obrigatória. Não 
instaurar o processo significa admitir esse prejuízo e, consequentemente, praticar ato 
de liberalidade. Se essa prática é formalmente vedada aos administradores das 
sociedades privadas, como consta expressamente da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976, art. 154, § 2º, com muito mais razão deve ser vedada aos administradores 
públicos, que agem em nome da coletividade (nesse sentido, os Acórdãos nº 
1.793/2011-P e 754/2015-P, ambos do TCU). 

O processo é que vai definir quem deu causa à falha constatada. Se foi a 
própria administração, não caberá a aplicação de qualquer penalidade ao 



 

 

licitante/contratado, cabendo ser apurado, em processo interno, o responsável. Mas, 
se constatada a culpa/dolo do licitante/contratado, não se discutirá mais a 
possibilidade da aplicação de penalidade: ela é obrigatória, cabendo, apenas, definir 
qual a pena a ser aplicada no caso concreto, ou seja, fazer a dosimetria da pena. 

O processo de apuração de responsabilidade será, assim, obrigatório quando 
existir o descumprimento ou o cumprimento inadequado de condição estabelecida 
pela administração. Dessa forma, dará início efetivo ao processo o responsável por 
essa constatação. Se a falha ocorre durante a realização do certame licitatório, quem 
deve constatar o problema é a Comissão de Licitação ou o Pregoeiro, conforme o caso. 
Já as falhas cometidas durante a execução contratual devem ser obrigatoriamente 
registradas pela fiscalização, que representa a administração. 

Em se tratando de um processo administrativo, a apuração de 
responsabilidades na administração está regulada, na administração pública federal, 
pela Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Dela, podemos extrair vários ensinamentos 
muito úteis na formalização desse processo. Parece-nos não haver dúvida de que, em 
sendo o processo iniciado na Comissão de Licitação/Pregoeiro ou na Fiscalização, a 
decisão sobre o mesmo não poderá ser proferida nesses setores. Há um impedimento 
claro para decidir, na medida em que há uma participação direta do servidor, no 
momento em que faz a representação. 

De outra banda, aplicada a penalidade, dela cabe recurso, como dispõe o art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. E o recurso deve ser dirigido à autoridade hierarquicamente 
superior àquela que aplicou a penalidade (art. 109, § 4º, Lei nº 8.666/1993). No 
mesmo sentido, o art. 56, § 1º, da Lei nº 9.784/1999. Isso exclui a possibilidade de ser 
atribuída à autoridade máxima da administração a competência para decidir no 
processo. Se assim fosse, não haveria “autoridade superior” à máxima, a quem 
pudesse ser apresentado o recurso, criando uma indefinição. 

Dessa forma, excluímos da competência para aplicação de penalidades quem 
iniciou o processo (Comissão de Licitação/Pregoeiro ou Fiscalização) e a autoridade 
máxima do órgão/entidade. Entre esses dois extremos, qualquer autoridade da 
administração parece-nos competente para decidir sobre o processo, cabendo a quem 
lhe for superior hierarquicamente a competência para decidir sobre o recurso, quando 
interposto. 

O art. 17 da Lei nº 9.784/1999, dispõe, verbis: 

Art. 17. Inexistindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser 
iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir. 

 Nesse sentido, entendemos que a competência para decidir nesses processos, 
no caso de falhas cometidas durante a execução do contrato, pode, sim, ser atribuída 
ao Gestor do Contrato, figura não muito bem definida na Instrução Normativa nº 02, 
de 30 de abril de 2008, SLTI/MPOG, mas que, claramente, é o comandante do processo 
e, consequentemente, superior hierárquico da Fiscalização. Os fiscais, não; o Gestor, 
sim. 

 



 

 

 Já nos processos que tenham origem atos praticados durante a licitação, a 
competência pode ser atribuída ao superior hierárquico da Comissão de 
Licitação/Pregoeiro. E isso deve ser definido em normativo interno do órgão ou 
entidade. 

 Claro que, nada impede que a competência seja atribuída a outras autoridades, 
excluídas aquelas antes mencionadas. No tocante aos casos ocorridos durante a 
execução contratual, por exemplo, a Advocacia Geral da União – AGU, na Orientação 
Normativa nº 48, dispõe: 

É COMPETENTE PARA A APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NAS LEIS NºS 10.520, DE 
2002, E 8.666, DE 1993, EXCEPCIONADA A SANÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE, A 
AUTORIDADE RESPONSÁVEL PELA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO OU OUTRA PREVISTA EM 
REGIMENTO. 

 A AGU deixou a critério de cada órgão ou entidade a definição sobre a 
competência para celebração do contrato e, ao final da ON, inteligentemente, abriu o 
leque de opções, dispondo que o Regimento Interno pode dispor, sem qualquer 
restrição além daquelas acima citadas, sobre essa competência. 

 No caso expressamente definido na Lei nº 8.666/1993, o da penalidade de 
declaração de inidoneidade, a competência da autoridade ali citada parece-nos 
indelegável. Afinal, a Lei nº 9.784/199, no art. 13, dispõe que não podem ser objeto de 
delegação as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade, bem como a 
decisão de recursos administrativos (art. 13, inciso III). Lembremo-nos que, neste caso, 
não há a previsão da interposição de um recurso administrativo, mas sim de um 
pedido de reconsideração (art. 109, III, Lei nº 8.666/1993). É a própria autoridade que 
aplicou a penalidade que possui a competência para reabilitar o apenado, nas 
condições previstas no art. 87, IV, do mesmo diploma legal. 

 Em resumo: 

1 – para as penalidades previstas no art. 87, incisos I, II e III, da Lei nº 
8.666/1993, no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e no art. 47 da Lei nº 
12.462/2011, não possuem competência para aplicar quem deu origem ao 
processo (Comissão de Licitação/Pregoeiro ou Fiscalização) e nem a 
autoridade máxima do órgão. Qualquer outra autoridade pode ter essa 
competência, que deve ser estabelecida em Regimento Interno; 

2 – nesses casos, aplicada a penalidade, dela cabe recurso, que deverá ser 
decidido por autoridade hierarquicamente superior àquela que decidiu pela 
aplicação da pena; 

3 – para a penalidade prevista no art. 87, IV, da Lei nº 8.666/1993, a 
competência é exclusiva de Ministro de Estado ou Secretário 
Estadual/Municipal, conforme o caso, sendo indelegável; 

4 – nesse caso, a própria autoridade que aplicou a penalidade pode, atendidas 
as disposições legais, promover a reabilitação do apenado. 

 


