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RESUMO 
 
 
LOBO, M. R. C. A declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública e 
a abrangência territorial de seus efeitos. 62 f. Monografia (Graduação em Direito) – Escola de 
Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2016. 
 

Analisa-se a forma como a jurisprudência e a advocacia pública enfrentam o tema da 
abrangência territorial dos efeitos da sanção de declaração de inidoneidade para contratar com 
a Administração Pública. Para melhor compreensão do tema, a monografia se inicia com a 
conceituação da referida sanção, bem como a definição da autoridade administrativa 
competente para aplicá-la. Em seguida, parte-se para a análise das três principais teses jurídicas 
existentes sobre o tema. Por fim, a partir de uma pesquisa empírica realizada no âmbito da 
Advocacia Geral da União, da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, do Supremo 
Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais, do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Tribunal de Contas da União, é examinada 
qual das teses tem sido aplicada aos casos concretos pelas referidas instituições.  
 

Palavras-Chave: Direito Administrativo. Declaração de Inidoneidade. Sanção Administrativa. 
Abrangência Territorial. Efeitos. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

ABSTRACT 
 
 
LOBO, M. R. C. A declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública e 
a abrangência territorial de seus efeitos. 62 f. Monografia (Graduação em Direito) – Escola de 
Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2016. 
 

This paper analyzes how the case law and public advocacy deal with the territorial scope of the 
effects of the declaration of blacklisting to hire with the public administration. To better 
understand this subject, the work begins with the conceptualization of the sanction and the 
competent administrative authority to apply it. Then, it analyzes the three main legal theses on 
the subject. In the end, based on an empirical research made in the scope of the Federal Attorney 
General's Office, the Attorney General's Office of the State of Rio de Janeiro, the Supreme 
Court, the Superior Court of Justice, the Federal Regional Courts, the Rio de Janeiro State Court 
of Justice and the Court of Auditors of the Union, it is examined which of the theses has been 
applied to the concrete cases by those institutions. 
 

Keywords: Administrative law. Declaration of blacklisting. Administrative penalty. Territorial 
scope. Effects.  
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INTRODUÇÃO 

 

A Lei Federal nº 8.666/93 estabelece normas gerais sobre licitações e contratos 

administrativos. Em seu artigo 87, são previstas as possíveis sanções aplicáveis pela 

Administração Pública ao contratado, em razão da inexecução total ou parcial de um contrato: 

advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração e declaração de inidoneidade. 

Quanto às três primeiras modalidades de sanção, não há dúvidas: a punição se restringe 

ao âmbito do ente federado responsável por aplica-la. Assunto ainda não pacificado, todavia, 

diz respeito à abrangência territorial dos efeitos da declaração de inidoneidade, prevista no 

inciso IV do referido dispositivo. Essa reprimenda, a mais grave no rol do artigo 87, possui 

como principal efeito a impossibilidade de o contratado celebrar novos negócios com a 

Administração Pública. 

A pergunta a ser enfrentada pelo presente trabalho de conclusão de curso é justamente 

qual a abrangência territorial dos efeitos da sanção da declaração de inidoneidade imposta por 

um ente político. Exemplo é o caso de empresa que possui contratos, ao mesmo tempo, com 

um determinado Município e com o Estado no qual o primeiro se situa. Tendo sido declarada 

inidônea em âmbito municipal, tal penalidade administrativa repercutiria, também, na esfera 

estadual da Administração Pública, vinculando-a? Estaria essa empresa proibida de contratar 

com o Poder Público, em qualquer parte do país, e seriam seus contratos em andamento 

rescindidos?  

A hipótese da qual se parte neste trabalho é que sim, tendo a declaração de inidoneidade 

de ser observada por todos os órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual e 

municipal, não ficando restrita ao ente político que a aplicou. Em outras palavras, a declaração 

de inidoneidade diferenciar-se-ia das demais penalidades do art. 87, da Lei nº 8.666/93, que 

valem somente para o ente político sancionador.  

O resultado prático da aplicação de uma das teses abordadas demonstra a relevância do 

presente trabalho, já que a mesma traz impactos diretos para as empresas que contratam com a 

Administração Pública. Ou seja, a adoção de cada uma das teses pela jurisprudência tem efeito 

imediato no planejamento negocial das sociedades empresariais que buscam se habilitar junto 

ao Poder Público.  

Antes de analisar como o tema tem sido tratado pelos órgãos responsáveis pela 

advocacia pública, pela corte de contas e pelo Poder Judiciário, buscar-se-á conceituar a sanção 



9 

 

 

de declaração de inidoneidade, quanto a sua natureza e quanto a seus efeitos, assim como a 

autoridade administrativa competente para aplica-la. (Capítulo 1). Em seguida, serão 

apresentadas as três principais teses doutrinárias existentes sobre a extensão territorial de seus 

efeitos (Capítulo 2).  

Com esse arcabouço teórico, o presente trabalho se debruçará, enfim, sobre como a 

Advocacia Geral da União, a Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, o Tribunal de 

Contas da União1, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais 

Regionais Federais e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro se posicionam acerca 

da abrangência territorial dos efeitos da sanção de declaração de inidoneidade aplicada por 

determinado ente federado. Desta forma, será investigado se essa reprimenda administrativa 

deve, de fato, ser observada por todos os órgãos e entidades da Administração Pública federal, 

estadual e municipal ou se somente se restringe à Administração Pública do ente sancionador 

(Capítulo 3).  

Para tanto, esta pesquisa tem como método o estudo doutrinário, jurisprudencial e  

documental. Apesar de se tratar de um tema bastante controverso e debatido, os livros de Direito 

Administrativo apresentam as teses referentes sobre o tema, mas, ainda assim, não são capazes 

de resolvê-lo. Para suprimir essa ausência de escritos doutrinários sobre o tema, serão 

analisadas decisões e pareceres jurídicos que lidaram com a questão em casos concretos. 

De forma a apresentar diferentes visões sobre o assunto, foram selecionados pareceres 

jurídicos da Advocacia Geral da União e da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro – 

órgãos jurídicos da Administração Pública direta -, decisões administrativas do Tribunal de 

Contas da União – Corte de Contas – e acórdãos do Supremo Tribunal Federal, do Superior 

Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e do Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro – órgãos do Poder Judiciário. 

 

 

                                                           
1 Por simetria, também tentamos realizar a pesquisa no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. 
Entretanto, não foi localizado nenhum campo de busca de jurisprudência no sítio eletrônico do TCE/RJ, motivo 
pelo qual a pesquisa se restringiu à jurisprudência do Tribunal de Contas da União.  
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1. A DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE 

 

1.1. Aspectos Introdutórios 

 

Na forma do artigo 4o do Decreto-Lei nº 200/67, a Administração Pública é formada 

pela administração direta, também denominada de centralizada, e pela administração indireta, 

também chamada de descentralizada. A primeira é formada pela União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, bem como pelos entes despersonalizados, como ministérios, secretarias 

e demais órgãos públicos. A administração pública indireta, por sua vez, é formada por 

entidades dotadas de personalidade jurídica própria e, na forma do inciso II, do art. 4o, do 

referido Decreto-Lei, compreende: as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de 

economia mista e as fundações públicas. 

A Administração Pública é, portanto, formada por pessoas jurídicas de direito público e 

de direito privado, sujeitos de direitos e obrigações, que podem celebrar negócios jurídicos1. Os 

contratos da Administração podem ser de duas espécies: a) contratos privados; b) contratos 

administrativos.  

Os contratos privados são aqueles em que há paridade entre as partes, sendo regidos 

predominantemente pelo regime jurídico privado. Exemplo deste tipo de negócio jurídico são 

os contratos de locação em que o poder público figura como locatário2. 

Os contratos administrativos, por sua vez, são marcados pelas chamadas cláusulas 

exorbitantes (ou cláusulas de privilégio), que propiciam prerrogativas à Administração Pública 

para que ela melhor atenda ao interesse público3.  

De acordo com o artigo 58 da Lei 8.666/93, as cláusulas de privilégio conferem ao poder 

público as seguintes prerrogativas: alteração unilateral, rescisão unilateral e fiscalização no 

cumprimento do contrato, bem como aplicação de sanções e ocupação temporária. In verbis: 

Art. 58.  O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta 
Lei confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de: 
I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de 
interesse público, respeitados os direitos do contratado; 

                                                           
1 As entidades despersonalizadas, tais como órgãos públicos e secretarias, somente firmam negócios jurídicos 
através da pessoa jurídica a qual estão vinculadas. Assim, determinada secretaria estadual, por exemplo, somente 
celebraria um contrato através do Estado, não figurando como parte.  
2 Artigo 62, parágrafo 3º, da Lei 8.666/93.  
3 BITTENCOURT, Sidney. Contratos da Administração Pública. In: Licitações, Dispensas e Inexigibilidade. 1a 
. ed. Rio de Janeiro: JHMizuno, 2015, p. 53. 
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II - rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 
desta Lei; 
III - fiscalizar-lhes a execução; 
IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 
V - nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, 
imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da 
necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas contratuais pelo 
contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato administrativo. 
(Grifei) 

 

A prerrogativa de maior relevância para o tema abordado é a disposta no inciso IV, qual 

seja a “aplicação de sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste”. Tais sanções 

estão  previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93 e estão dispostas em uma ordem crescente de 

gravidade.  

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. (Grifei) 

 

Percebe-se que a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública é a sanção mais grave dentre aquelas previstas no artigo 87. Ela é 

aplicada àquela empresa ou profissional que não cumpre, total ou parcialmente, a obrigação 

contratual, causando dano ou prejuízo ao Poder Público, em razão da inadimplência do contrato. 

A inexecução contratual pode ser definida como “a demora excessiva e injustificada para 

cumprimento da obrigação ou o cumprimento inexato”4. 

Esta reprimenda tem como efeito a impossibilidade da empresa punida contratar com a 

Administração e, por isso, sua aplicação depende de um procedimento administrativo prévio, 

que assegure ao contratado a ampla defesa e o contraditório.  

Conforme desenvolvido anteriormente, a referida sanção, assim como as demais acima 

elencadas, decorre justamente da prerrogativa que o poder público detém nos contratos 

                                                           
4 BITTENCOURT, Sidney. Op. cit., p. 60. 
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administrativos fundamentada na situação de preponderância que a Administração se encontra 

em face do contratado, não tendo, por óbvio, aplicabilidade nos contratos de natureza privada.  

Para Flávio Amaral Garcia5, a aplicação das sanções administrativas previstas no artigo 

87 da Lei nº 8.666/93, dentre elas a declaração de inidoneidade, não se limita àqueles que já 

contrataram com a Administração Pública. Para o referido Procurador do Estado do Rio de 

Janeiro, tais penalidades também podem ser impostas aos licitantes que durante o procedimento 

licitatório já praticaram atos contrários aos princípios previstos nos artigos 37 da Constituição 

Federal e 3o da Lei nº 8.666/93. Segundo ele, a partir do momento em que o particular manifesta 

sua vontade de contratar com o Poder Público e se submete à Administração, ele já deve, desde 

logo, respeitar os princípios que a norteiam. 

Da leitura final do inciso IV do artigo 87, da Lei nº 8666/93, tem-se que, diferentemente 

da pena de suspensão temporária, prevista no inciso III, que apresenta limitação temporal 

máxima de dois anos, a declaração de inidoneidade possui prazo indeterminado, conservando-

se seus efeitos  

(...) 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.6  

 

Além disso, da leitura da Lei nº 8666/93, percebe-se que a inexecução total ou parcial 

do contrato não é a única causa ensejadora de tal penalidade. Esta também poderá ser aplicada 

nas hipóteses previstas no artigo 88, incisos I, II e III do mesmo diploma legal:  

Art. 88.  As sanções previstas nos incisos III e IV do artigo anterior poderão 
também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos 
contratos regidos por esta Lei: 
I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, 
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração 
em virtude de atos ilícitos praticados. 

 

Dessa forma, a declaração de inidoneidade é a sanção administrativa aplicada à pessoa 

física ou jurídica que, por algum dos motivos previstos nos artigos 87,  caput ou 88, incisos I a 

III da Lei nº 8.666/93, não possui condições de contratar com o Poder Público. 

                                                           
5 GARCIA, Flávio Amaral. Licitações e Contratos Administrativos. Casos Polêmicos. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2012, p. 344-345. 
6 Art. 87, inciso IV, da Lei nº 8.666/93. 
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Nas palavras de Marçal Justen Neto: 

(…) a declaração de inidoneidade é a afirmação, por parte da Administração, 
de que o particular não reúne condições de executar contrato administrativo. 
Ora, se não reúne condições para celebrar contratos futuros também não as 
reúne para seguir executando contrato em andamento. A não ser pela hipótese 
de reabilitação, as circunstâncias que proíbem o particular de firmar um novo 
contrato são as mesmas que o impedem de continuar contratado7. 

 

Assim sendo, para este autor, a ausência de penalidade é um requisito de habilitação no 

procedimento licitatório. A partir do momento em que o contratado é punido, ele 

automaticamente se tornaria inabilitado e, tendo em vista que o artigo 55, inciso XIII  da Lei nº 

8.666/93 obriga o contratado a “manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade 

com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação”, a declaração de inidoneidade implicaria na rescisão de contratos em andamento.   

Em sentido oposto, o Superior Tribunal de Justiça (informativo nº 0413) decidiu que8: 

Segundo precedentes da 1ª Seção, a declaração de inidoneidade ‘só produz 
efeito para o futuro (efeito ex nunc), sem interferir nos contratos já 

                                                           
7 JUSTEN NETO, Marçal. Efeitos da declaração de inidoneidade no âmbito de outros contratos administrativos 
em vigor. In: Informativo Justen, Pereira Oliveira e Talamini, Curitiba, nº. 32, out/2009. Disponível em: 
<http://www.justen.com.br//informativo.php?&informativo=32&artigo=923&l=pt>. Acesso em: 08 mar. 2016. 
8 No mesmo sentido: Informativo nº 0394 - LICITAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INIDONEIDADE. 
Na espécie, duas são as questões essenciais a serem decididas (pela ordem de prejudicialidade): a legitimidade da 
aplicação da pena de inidoneidade contestada em face de ausência de justa causa e de vícios formais do processo 
administrativo e os efeitos decorrentes da aplicação dessa sanção, que não podem atingir os contratos em curso. 
Para o Min. Relator, ainda que reconhecida a ilegitimidade da utilização, em processo administrativo, de 
conversações telefônicas interceptadas para fins de instrução criminal (única finalidade autorizada pelo art. 5º, XII, 
da CF/1988), não há nulidade na sanção administrativa aplicada, já que fundada em outros elementos de prova 
colhidos em processo administrativo regular, com a participação da empresa interessada. Segundo precedentes da 
Seção, a declaração de inidoneidade só produz efeito para o futuro (efeito ex nunc), sem interferir nos contratos já 
existentes e em andamento. Com isso, afirma-se que o efeito da sanção inibe a empresa de licitar ou contratar com 
a Administração Pública (art. 87 da Lei n. 8.666/1993), 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, observadas as formalidades estabelecidas nos arts. 77 a 80 da mencionada lei. No caso, está 
reconhecido que o ato atacado não operou automaticamente a rescisão dos contratos em curso firmados pela 
impetrante. Diante disso, a Seção denegou o mandado de segurança. MS 13.964-DF, Rel. Min. Teori Albino 
Zavascki, julgado em 13/5/2009. 
Informativo nº 0355 - Primeira Seção INIDONEIDADE. EFEITOS EX NUNC. O processo administrativo 
obedeceu toda a tramitação legal, não havendo que se falar em desrespeito ao princípio da ampla defesa, supressão 
do recurso hierárquico, falta de prova suficiente a embasar a penalidade aplicada ou mesmo sua 
inconstitucionalidade. Daí se ter por legítima a declaração da inidoneidade da sociedade empresarial, ora 
impetrante. Porém, faz-se necessário ressaltar que essa declaração deve ser aplicada com efeitos ex nunc, sem 
alcançar os contratos que já estavam firmados anteriormente àquela declaração. Anote-se que não se está a limitar 
as eventuais suspensões ou rescisões de anteriores contratos em razão de vícios que lhes são próprios. Com esse 
entendimento, a Seção, por maioria, denegou a segurança. O Min. Relator ficou vencido em pequena extensão. 
MS 13.101-DF, Rel. originário Min. José Delgado, Rel. para acórdão Min. Eliana Calmon, julgado em 14/5/2008. 
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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. (MS 13.964-DF, Rel. Min. Teori Albino 
Zavascki, DJ 13.05.2009). (Grifei) 

 

Para Marçal Justen Neto, o Superior Tribunal de Justiça não pretendeu, com suas 

decisões, “impedir de modo absoluto que os efeitos da sanção atinjam contratos em vigor” 9. 

Para ele, esta Corte Especial quis excluir a hipótese de rescisão automática de todos os contratos 

em vigor, deixando a cargo de cada órgão contratante o juízo de conveniência ou necessidade 

de rescindir contratos em andamento10.  

Na mesma linha, seguiu o Tribunal de Contas da União: 

5. Quanto ao primeiro tópico, relativo à eficácia da declaração de 
inidoneidade, manifesto-me de acordo com os exames empreendidos nos 
autos, pois, com amparo na moderna jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça - STJ e do Tribunal Regional Federal da 1ª Região - TRF-1, concluiu-
se que a declaração de inidoneidade não dá ensejo à imediata rescisão de todos 
os contratos firmados entre as empresas sancionadas com a administração 
pública federal. Isso porque a declaração de inidoneidade apenas produz 
efeitos ex-nunc, não autorizando que sejam desfeitos todos os atos pretéritos 
ao momento de sua proclamação. (Acórdão 3002/2010-Plenário, Rel. Min. 
José Jorge, DJ 10.11.2010). 

 

No mesmo sentido, decisão mais recente: 

A sanção de declaração de inidoneidade, prevista no art. 46 da Lei 8.443/1992, 
produz efeitos ex-nunc, não afetando, automaticamente, contratos em 
andamento celebrados antes da aplicação da penalidade. (Acórdão 
432/2014 – Plenário, Rel. Aroldo Cedraz, DJ 26/02/2014) (Grifei); 

 

                                                           
9 JUSTEN NETO, Marçal. Efeitos da declaração de inidoneidade no âmbito de outros contratos administrativos 
em vigor. In: Informativo Justen, Pereira Oliveira e Talamini, Curitiba, nº. 32, out/2009. Disponível em: 
<http://www.justen.com.br//informativo.php?&informativo=32&artigo=923&l=pt>. Acesso em: 08 mar. 2016. 
10 JUSTEN NETO, Marçal. Efeitos da declaração de inidoneidade no âmbito de outros contratos administrativos 
em vigor. In: Informativo Justen, Pereira Oliveira e Talamini, Curitiba, nº. 32, out/2009. Disponível em: 
<http://www.justen.com.br//informativo.php?&informativo=32&artigo=923&l=pt>. Acesso em: 08 mar. 2016. 
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Por fim, vale ressaltar que a jurisprudência do Tribunal de Contas da União vem se 

manifestando no sentindo de admitir a aplicação da sanção de declaração de inidoneidade 

independentemente da ocorrência de dano ao erário ou de obtenção de vantagem indevida. De 

acordo com a referida Corte de Contas, para aplicação da penalidade basta a verificação de 

fraude a licitação11. 

Destacam-se enunciados de algumas decisões neste sentido: 

A apresentação de atestado de capacidade técnica relativo a serviços não 
prestados caracteriza fraude à licitação e enseja a declaração de inidoneidade 
da licitante para participar de licitação na Administração Pública Federal (art. 
46 da Lei 8.443/1992), penalidade que independe da ocorrência de dano 
ao erário ou do resultado do certame. (Acórdão 1385/2016 – Plenário, Rel. 
José Múcio Monteiro, DJ 01/06/2016) (Grifei). 

 

A aplicação, pelo Tribunal, da sanção de inidoneidade para participar de 
licitação na Administração Pública Federal (art. 46 da Lei 8.443/1992) não 
depende da ocorrência de dano ao erário ou frustração da licitação. Basta 
estar caracterizada a conduta legalmente reprovada de fraude a licitação. Não 
há que se comprovar ou explicitar o alcance pretendido pelos licitantes 
fraudadores. (Acórdão 3617/2013 – Plenário, Rel. José Jorge, DJ 10/12/2013) 
(Grifei). 

 

A declaração de inidoneidade (art. 46 da Lei 8.443/1992) independe da 
existência de prejuízo ao erário ou da obtenção de vantagem indevida, 
bastando para a aplicação da sanção a verificação de fraude a licitação. 
(Acórdão 1986/2013 – Plenário, Rel. José Jorge, DJ 31/07/2013) (Grifei). 

 

A inidoneidade para participar de licitação na Administração Pública Federal 
pode ser declarada quando constatada fraude à licitação, assim configurada 
pela ocorrência ou existência de fortes indícios de conluio entre os 
participantes do processo, independentemente de a empresa licitante ter 
colhido algum benefício, bastando que tenha concorrido para a fraude ou dela 
participado. (Acórdão 1618/2011 – Plenário, Rel. Marcos Bemquerer, DJ 
15/06/2011) (Grifei). 

 

Portanto, pode-se concluir que a declaração de inidoneidade é uma sanção 

administrativa de natureza gravíssima, que não possui limitação temporal de seus efeitos, 

perdurando enquanto permanecerem os motivos pelos quais foi aplicada ou até que seja 

promovida a reabilitação do sujeito sancionado. De acordo com o entendimento do Tribunal de 

Contas da União, a aplicação da referida penalidade está condicionada à comprovação da fraude 

                                                           
11 “A aplicação da sanção de declaração de inidoneidade por conta de fraude à licitação depende da efetiva 
comprovação desta.” (Acórdão 2608/2011 – Plenário, Rel. Walton Alencar Rodrigues, DJ 28/09/2011) (Grifei). 
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à licitação, mas independe de comprovação de dano ao erário ou de obtenção de vantagem 

indevida. 

Além disso, para parte da jurisprudência seus efeitos seriam ex-nunc, ou seja, sem 

interferir nos contratos já existentes e em andamento, enquanto alguns doutrinadores defendem 

que até mesmo os contratos que já se encontram em execução poderiam ser rescindidos quando 

da aplicação da referida penalidade. 

 

1.2. Ausência de critérios objetivos para aplicação da declaração de inidoneidade 

 

A Lei nº 8.666/93 não prevê expressa e taxativamente quais as condutas que ensejam a 

declaração de inidoneidade, dando margem à discricionariedade do administrador. Nos dizeres 

de Flávio Amaral:  

Não se encontra na lei, contudo, a tipicidade fechada das condutas que 
ensejam esta ou aquela penalidade, abrindo um espaço de discricionariedade 
para o administrador, diante das circunstâncias fáticas, dosar a penalidade a 
ser cominada, respeitando, por certo, o devido processo legal e o princípio da 
proporcionalidade.12  

 

Apesar de o art. 78, incisos I a VIII, da Lei nº 8.666/93 listar as condutas que 

caracterizam a inexecução contratual, o rol é exemplificativo e estas são as causas concorrentes 

de qualquer das penalidades previstas no art. 87, incisos I a IV, do mesmo diploma legal. Isto 

é, o motivo determinante para a aplicação da declaração de inidoneidade, é o mesmo para todas 

as demais sanções. Inexiste um critério objetivo que determine a gradação de cada uma, 

cabendo ao administrador público decidir pela aplicação de uma ou de outra.  

No mesmo sentido, Marçal Justen Filho ensina que: 

A lei não pode remeter à Administração a faculdade de escolher quando e 
como aplicar cada sanção prevista no art. 87, pois isso ofenderia o princípio 
da legalidade. Logo, seria impossível aplicar qualquer das sanções previstas 
no art. 87 sem que as condições específicas de imposição estejam 
explicitadas13.  

 

                                                           
12 GARCIA, Flávio Amaral. Licitações e Contratos Administrativos. Casos Polêmicos. 3a ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2012, p. 343. 
13 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 11. ed. São Paulo: 
Dialética, 2005, p. 616. 
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Por essa razão, parte da doutrina, como Benedito Dantas Chiaradia14, defende que a 

infração administrativa15 e sua respectiva penalidade devem estar expressamente definidas no 

contrato, evitando-se, assim, que a Administração Pública venha a agir de forma discricionária 

ou arbitrária na aplicação das sanções.  

De acordo com Flávio Amaral16, ainda que não seja possível a previsão taxativa de todas 

as condutas ensejadoras de cada sanção, o contrato deverá estabelecer de forma expressa, 

minuciosa e objetiva algumas situações de conduta irregular e suas respectivas sanções, mesmo 

que exemplificativamente. Tal previsão reduziria o âmbito de discricionariedade do 

administrador, garantindo maior segurança jurídica.  

Entretanto, em que pese a previsão contratual ser uma boa solução inicial ao problema 

do excesso de subjetividade, acreditamos que uma regulamentação da lei nesse ponto seria o 

mais adequado.  

Partindo-se das premissas que a sanção de declaração de inidoneidade restringe a 

liberdade de contratar da pessoa jurídica ou física sancionada e que qualquer restrição de direito 

somente pode ser estabelecida mediante lei, conforme determina o princípio da legalidade, 

previsto no art. 5o, inciso II e também no caput do art. 37, ambos da Constituição Federal, as 

condutas sancionatórias deverias estar objetivamente previstas no diploma legal. 

Ressalta-se que não há na doutrina qualquer sugestão de parâmetros para se definir, com 

algum grau de objetividade, as situações que ensejam a aplicação da declaração de 

inidoneidade. Nem mesmo os autores que defendem a previsão contratual de qual infração 

administrativa que ensejaria a aplicação de uma ou outra sanção discriminaram hipóteses que 

ensejariam a inidoneidade, tampouco estabeleceram critérios para a interpretação da Lei nº 

8.666/93.  

Diante da falta de escritos, buscamos no plano internacional, a título meramente 

exemplificativo e comparativo, algum ordenamento jurídico que previsse algumas situações 

e/ou critérios objetivos para a aplicação de sanção administrativa que proíba o apenado de 

contratar com o Poder Público. 

                                                           
14 CHIARADIA, Benedito Dantas. As Licitações e os Contratos Administrativos. 1a ed. Rio de Janeiro: GZ 
Editora, p. 486.  
15 De acordo com Celso Antônio Bandeira de Melo: “infração administrativa é o descumprimento voluntário de 
uma norma administrativa para o qual se prevê sanção cuja imposição é decidida por uma autoridade no exercício 
de função administrativa – ainda que não necessariamente aplicada nesta esfera” BANDEIRA DE MELLO, Celso 
Antônio. Curso de Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 846. 
16

 GARCIA, Flávio Amaral. Op. cit., p. 347. 
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Identificamos, no cenário europeu, a Diretiva 2014/24/UE17, que “estabelece as regras 

aplicáveis aos procedimentos de contratação adotados por autoridades adjudicantes 

relativamente a contratos públicos (...)”18. 

O artigo 57 da referida Diretiva, elenca 6 (seis) motivos pelos quais as autoridades 

adjudicantes devem excluir uma empresa da participação num procedimento de contratação. 

São eles:  

a) Participação numa organização criminosa, tal como definida no artigo 2.o 
da Decisão-Quadro 2008/841/JAI do Conselho (1)19; 
b) Corrupção, tal como definida no artigo 3.o da Convenção relativa à luta 
contra a corrupção em que estejam implicados funcionários da União Europeia 
ou dos Estados-Membros da União Europeia (2) e no artigo 2.o, n.o 1, da 
Decisão-Quadro 2003/568/JAI do Conselho (3), ou ainda na aceçã da 
legislação nacional da autoridade adjudicante ou do operador econômico; 
c) Fraude, na aceção do artigo 1.o da Convenção relativa à Proteção dos 
Interesses Financeiros das Comunidades Europeias (4)20; 
d) Infrações terroristas ou infrações relacionadas com atividades terroristas, 
tal como definidas, respetivamente, no artigo 1.o e no artigo 3.o da Decisão-

                                                           

17
 A Diretiva 2014/24/UE revogou a Diretiva 2004/18/CE. Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=PT.>. Acesso em: 16 nov. 2016. 
18 Art. 1º, da Diretiva 2014/24/UE. Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=PT.>. Acesso em: 16 nov. 2016. 
19 O Artigo 2º, da Decisão-Quadro 2008/841/JAI do Conselho, que dispõe sobre “infracções relativas à 
participação em organização criminosa”, prevê que: “Cada Estado-Membro toma as medidas necessárias para 
garantir que um ou ambos os tipos de conduta a seguir indicados relacionados com uma organização criminosa 
sejam considera- dos infracção: a) A conduta de quem, intencionalmente e com conhecimento quer dos objetivos 
e da atividade geral da organização criminosa, quer da intenção da organização de cometer a infracção em causa, 
participar activamente na actividade criminosa da organização, incluindo o fornecimento de informações ou de 
meios materiais, o recrutamento de novos participantes e qualquer forma de financiamento das actividades da 
organização, tendo conhecimento de que tal participação contribuirá́  para a realização da actividade criminosa da 
organização; 
b) A conduta de quem tiver estabelecido, com uma ou mais pessoas, um acordo destinado a levar a cabo uma 
actividade que, se for executada, configura a prática de uma infracção a que se refere o artigo 1.o, mesmo que essa 
pessoa não participe na execução efectiva de tal actividade.”. (Sic). Disponível em: 
<http://www.cmvm.pt/pt/CMVM/branqueamento/Documents/DECISÃO-QUADRO%202008_841.pdf.>. 
Acesso em: 16 nov. 2016. 
20 O artigo 1o da Convenção Relativa à Proteção dos Interesses Financeiros das Comunidades Europeias dispõe 
que: “Para efeitos da presente convenção, constitui fraude lesiva dos interesses financeiros das Comunidades 
Europeias: a) Em matéria de despesas, qualquer acto ou omissão internacionais relativos: - à utilização ou 
apresentação de declarações ou de documentos falsos , inexatos ou incompletos , que tenha por efeito o 
recebimento ou a retenção indevidos de fundos provenientes do Orçamento Geral das Comunidades Europeias ou 
dos orçamentos geridos pelas Comunidades Europeias ou por sua conta, — à não comunicação de uma informação 
em violação de uma obrigação específica, que produza o mesmo efeito, — ao desvio desses fundos para fins 
diferentes daqueles para que foram inicialmente concedidos. 
b) Em matérias de receitas, qualquer acto ou omissão intencionais relativos:  
— à utilização ou apresentação de declarações ou de documentos falsos , inexactos ou incompletos , que tenha por 
efeito a diminuição ilegal de recursos do Orçamento Geral das Comunidades Europeias ou dos orçamentos geridos 
pelas Comunidades Euro- peias ou por sua conta, - à não comunicação de uma informação em violação de uma 
obrigação específica, que produza o mesmo efeito, — ao desvio de um benefício legalmente obtido, que produza 
o mesmo efeito. 
(...)”. (Sic). Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995F1127(03)&from=PT.>. Acesso em: 17 nov. 2016.  
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Quadro 2002/475/JAI do Conselho (5)21, ou ainda instigação, cumplicidade 
ou tentativa de infração nos termos do artigo 4.o da referida decisão-quadro22; 
e) Branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo, tal como 
definidos no artigo 1.o da Diretiva 2005/60/CE do Parlamento e do Conselho 
(6)23; 

                                                           
21 O artigo 1o da Decisão-Quadro 2002/475/JAI , que dispõe sobre “infrações terroristas e direitos e princípios 
fundamentais”, prevê que: “1. Cada Estado-Membro tomará as medidas necessárias para que sejam considerados 
infracções terroristas os actos intencionais previstos nas alíneas a) a i), tal como se encontram definidos enquanto 
infracções pelo direito nacional, que, pela sua natureza ou pelo contexto em que foram cometidos, sejam 
susceptíveis de afectar gravemente um país ou uma organização internacional, quando o seu autor os pratique com 
o objectivo de: 
— intimidar gravemente uma população, ou 
— constranger indevidamente os poderes públicos, ou uma organização internacional, a praticar ou a abster-se de 
praticar qualquer acto, ou 
— desestabilizar gravemente ou destruir as estruturas funda- mentais políticas, constitucionais, económicas ou 
sociais de um país, ou de uma organização internacional: 
a) As ofensas contra a vida de uma pessoa que possam causar a morte; 
b) As ofensas graves à integridade física de uma pessoa; 
c) O rapto ou a tomada de reféns; 
d) O facto de provocar destruições maciças em instalações governamentais ou públicas, nos sistemas de transporte, 
nas infra-estruturas, incluindo os sistemas informáticos, em plataformas fixas situadas na plataforma continental, 
nos locais públicos ou em propriedades privadas, susceptíveis de pôr em perigo vidas humanas, ou de provocar 
prejuízos económicos consideráveis; 
e) A captura de aeronaves e de navios ou de outros meios de transporte colectivos de passageiros ou de 
mercadorias; 
f) O fabrico, a posse, a aquisição, o transporte, o fornecimento ou a utilização de armas de fogo, de explosivos, de 
armas nucleares, biológicas e químicas, assim como a investigação e o desenvolvimento de armas biológicas e 
químicas; 
g) A libertação de substâncias perigosas, ou a provocação de incêndios, inundações ou explosões, que tenham por 
efeito pôr em perigo vidas humanas; 
h) A perturbação ou a interrupção do abastecimento de água, electricidade ou de qualquer outro recurso natural 
fundamental, que tenham por efeito pôr em perigo vidas humanas; 
i) A ameaça de praticar um dos comportamentos enumera- dos nas alíneas a) a h). (…)”(Sic). Disponível em: 
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002F0475&from=PT.>. Acesso em: 17 
nov. 2016.  
O artigo 3o da Decisão-Quadro 2002/475/JAI, que dispõe sobre “infrações relacionadas com as atividades 
terroristas”, prevê que:  
“Cada Estado-Membro tomará as medidas necessárias para que os comportamentos a seguir indicados sejam 
igualmente considerados infracções relativas às actividades terroristas: 
a) O roubo agravado, cometido com o objectivo de praticar um dos comportamentos enumerados no n.o 1 do artigo 
1.o; 
b) A chantagem com vista a praticar um dos comportamentos enumerados no n.o 1 do artigo 1.o 
c) A produção de falsos documentos administrativos, tendo em vista praticar um dos comportamentos enumerados 
nas alíneas a) a h) do n.o 1 artigo 1.o, bem como no n.o 2, alínea b), do artigo 2.o” (Sic). Disponível em: <http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002F0475&from=PT.>. Acesso em: 17 nov. 2016. 
22 O artigo 4o da Decisão-Quadro 2002/475/JAI, que dispõe sobre “instigação, cumplicidade e tentativa”, prevê 
que: “1. Cada Estado-Membro tomará as medidas necessárias para que sejam tornadas puníveis a instigação ou a 
cumplicidade na prática das infracções referidas no n.o 1 do artigo 1.o e nos artigos 2.o ou 3.o 
2. Cada Estado-Membro tomará as medidas necessárias para que seja tornada punível a tentativa de cometer uma 
das infracções referidas no n.o 1 do artigo 1.o e no artigo 3.o, com excepção da posse prevista na alínea f) do n.o 
1 do artigo 1.o e da infracção referida na alínea i) do n.o 1 do artigo 1.o” (Sic). Disponível em: <http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002F0475&from=PT.>. Acesso em: 17 nov. 2016.   
23 O artigo 1o da Diretiva 2005/60/CE dispõe que: “1. Os Estados-Membros devem assegurar a proibição do 
branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. 
2. Para os efeitos da presente directiva, entende-se por branqueamento de capitais os comportamentos a seguir 
descritos, quando adoptados intencionalmente: 
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f) Trabalho infantil e outras formas de trafico de seres humanos, tal como 
definidos no artigo 2.o da Diretiva 2011/36/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho (7).24” 

 

Como se observa, além das hipóteses estarem expressamente previstas na  Diretiva 

2014/24/UE, elas também são minuciosamente discriminadas por outros diplomas legais, os 

quais buscam definir objetiva e taxativamente todas as condutas transgressoras. 

Tal previsão reduz drasticamente o espaço de discricionariedade e até mesmo 

arbitrariedade do administrador, garantindo-se maior segurança jurídica. Eis um potencial 

exemplo a ser seguido pelo Brasil.  

 

                                                           

a) A conversão ou transferência de bens, com conhecimento de que esses bens provêm de uma actividade criminosa 
ou da participação numa actividade dessa natureza, com o fim de encobrir ou dissimular a sua origem ilícita ou de 
auxiliar quaisquer pessoas implicadas nessa actividade a furtarem-se às consequências jurídicas dos seus actos; 
b) A dissimulação ou encobrimento da verdadeira natureza, origem, localização, utilização, circulação ou 
propriedade de determinados bens ou de direitos relativos a esses bens, com conhecimento de que tais bens provêm 
de uma actividade criminosa ou da participação numa actividade dessa natureza; 
c) A aquisição, detenção ou utilização de bens, com conhecimento, aquando da sua recepção, de que provêm de 
uma actividade criminosa ou da participação numa actividade dessa natureza; 
d) A participação num dos actos referidos nas alíneas anteriores, a associação para praticar o referido acto, as 
tentativas de o perpetrar, o facto de ajudar, incitar ou aconselhar alguém a praticá-lo ou o facto de facilitar a sua 
execução. 
3. O branqueamento de capitais deve ser considerado como tal, mesmo que as actividades que estão na origem dos 
bens a branquear tenham sido realizadas no território de outro Estado- -Membro ou de um país terceiro. 
4. Para os efeitos da presente directiva, entende-se por financiamento do terrorismo o fornecimento ou a recolha 
de fundos, por qualquer meio, directa ou indirectamente, com a intenção de os utilizar, ou com conhecimento de 
que serão utilizados, no todo ou em parte, para praticar uma das infracções previstas nos artigos 1.o a 4.o da 
Decisão-Quadro 2002/475/JAI do Conselho, de 13 de Junho de 2002, relativa à luta contra o terrorismo (1). 
5. O conhecimento, a intenção ou a motivação, que devem ser um elemento das actividades referidas nos n.os 2 e 
4, podem ser inferidos a partir de circunstâncias factuais objectivas.”(Sic). Disponível em: <http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0060&from=PT.>. Acesso em: 17 nov. 2016. 
24 O artigo 2o da Diretiva 2011/36/UE, que dispõe sobre “infracções relativas ao tráfico de seres humanos”, prevê 
que: “1. Os Estados-Membros devem tomar as medidas necessárias para garantir que os seguintes actos 
intencionais são puníveis: Recrutamento, transporte, transferência, guarida ou acolhimento de pessoas, incluindo 
a troca ou a transferência do controlo sobre elas exercido, através do recurso a ameaças ou à força ou a outras 
formas de coacção, rapto, fraude, ardil, abuso de autoridade ou de uma posição de vulnerabilidade, ou da oferta ou 
obtenção de pagamentos ou benefícios a fim de conseguir o consentimento de uma pessoa que tenha controlo sobre 
outra para efeitos de exploração. 2. Por posição de vulnerabilidade entende-se uma situação em que a pessoa não 
tem outra alternativa, real ou aceitável, que não seja submeter-se ao abuso em causa. 3. A exploração inclui, no 
mínimo, a exploração da prostituição de outrem ou outras formas de exploração sexual, o trabalho ou serviços 
forçados, incluindo a mendicidade, a escravatura ou práticas equiparáveis à escravatura, a servidão, a exploração 
de actividades criminosas, bem como a remoção de órgãos. 4. O consentimento de uma vítima do tráfico de seres 
humanos na sua exploração, quer na forma tentada quer consumada, é irrelevante se tiverem sido utilizados 
quaisquer dos meios indicados no n.o 1. 5. Sempre que o comportamento referido no n.o 1 incidir sobre uma 
criança, deve ser considerado uma infracção punível de tráfico de seres humanos, ainda que não tenha sido 
utilizado nenhum dos meios indicados no n.o 1. 6. Para efeitos da presente directiva, entende-se por “criança” 
qualquer pessoa com menos de 18 anos.” (Sic). Disponível em: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:PT:PDF.>. Acesso em: 17 nov. 2016.  
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1.3. Autoridade administrativa competente para aplicar a sanção de declaração de 

inidoneidade 

 

O artigo 87, parágrafo 3o prevê que a declaração de inidoneidade só pode ser aplicada 

por autoridade do Poder Executivo: Ministro de Estado, Secretário Estadual ou Municipal.  

Art. 87 § 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.  

 

Para Flávio Amaral, tal previsão seria inconstitucional, pois ao estabelecer a 

competência de agentes públicos estaduais e municipais, a lei teria invadido a esfera de 

autonomia destes entes, “a quem compete, em ato normativo próprio, prescrever qual é o agente 

público competente para aplicar tal ou qual sanção”25. 

Conforme elucidado por Fabio Mauro de Medeiros, “a competência para aplicar a 

declaração de inidoneidade é da autoridade máxima de cada Ministério ou Secretaria de Estado 

ou Município, ao passo que não há qualquer especificação para as demais sanções do art. 87 da 

Lei de Licitações”26, sendo pacífico o entendimento de que as três primeiras penalidades podem 

ser aplicadas pela autoridade mais baixa para decidir.  

Em que pese a previsão do dispositivo mencionado, em 2015, o Supremo Tribunal 

Federal decidiu que o Tribunal de Contas da União também tem competência para declarar a 

inidoneidade de empresa privada para licitar e contratar com a Administração Pública.27 No 

Mandado de Segurança n o 3078828, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, a Suprema Corte 

                                                           
25 GARCIA, Flávio Amaral. Op. cit., p. 351 
26 MEDEIROS, Fábio Mauro de. O NOVO ENTENDIMENTO DO TCU ACERCA DA APLICAÇÃO DE SANÇÕES 
NO ÂMBITO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (QUANDO APLICÁ-LO). In: Revista Virtual da AGU, 
nº. 130, ano XII, dez., 2012. p. 3 Disponível em: <http://186.231.10.13/page/content/detail/id_conteudo/226298>. 
Acesso em: 20 ago. 2016.  
27 BRASIL. TCU pode declarar a inidoneidade de empresa para licitar com a administração. Notícias STF, 21 de 
maio de 2015. Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=292029. 
Acesso em: 21 ago. 2016. 
28 Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 
TRIBUNAL DE CONTAS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. SANÇÃO DE INIDONEIDADE. 1. Em processo 
administrativo no âmbito do Tribunal de Contas, é válida a comunicação por edital depois de tentativa frustrada 
de comunicação postal (Lei nº 8.443/1992, art. 23, III). 2. É constitucional o art. 46 da Lei nº 8.443/1992, que 
institui sanção de inidoneidade a particulares por fraude a licitação, aplicável pelo TCU. Precedente: Pet 3.606 
AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. 3. Ordem denegada. (MS 30788, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, 
Relator(a) p/ Acórdão:  Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/05/2015, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015). 
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entendeu que o artigo 46 da Lei Orgânica do TCU29 – que institui sanção de inidoneidade por 

“fraude comprovada à licitação” – é constitucional, uma vez que a Carta Magna conferiu à 

Corte de Contas a competência de auxiliar o Congresso Nacional na fiscalização da gestão de 

recursos públicos.  

Assim, conforme destacado pelo Ministro Luís Roberto Barroso, os artigos 70, 

parágrafo único e 71, incisos II e VIII, da Constituição Federal, “autorizam a lei a prever 

penalidades aplicáveis pelo TCU a pessoas físicas e jurídicas que recebam recursos públicos, 

independentemente da sua natureza pública ou privada”30. 

Neste sentido, o poder fiscalizatório e sancionador conferido pela Constituição ao 

Tribunal de Contas da União, em relação às pessoas jurídicas de direito privado que recebem 

recursos públicos, legitimaria a aplicação da referida sanção pela Corte de Contas, quando 

proferida no exercício de sua atribuição constitucional. Este foi o entendimento adotado pela 

Suprema Corte. 

Importante ressaltar que embora a competência do Tribunal de Contas da União e da 

Administração Pública para aplicar a sanção de declaração de inidoneidade coexistam, elas 

possuem fundamentos diversos. Enquanto a competência da Corte de Contas tem por base o 

art. 46, da Lei nº 8.443/1992, por fraude à licitação, a competência da Administração Pública 

deriva da inexecução contratual, baseando-se na Lei nº 8.666/93.  

Neste sentido, destacam-se precedentes do próprio Tribunal de Contas da União:  

Verificada fraude à licitação, é competente o TCU para aplicar a sanção de 
que trata o art. 46 da Lei 8.443/92. No caso de inexecução total ou parcial 
de contrato, cabe ao Ministro de Estado declarar a inidoneidade, com base no 
art. 87 da Lei 8.666/93. (Acórdão 2421/2009 – Plenário, Rel. Walton Alencar 
Rodrigues, DJ 14/09/2009) (Grifei). 

 

Não cabe a declaração de inidoneidade pelo TCU, quando as 
                                                           

Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=30788&classe=MS&origem=AP&r
ecurso=0&tipoJulgamento=M>. Acesso em: 11 ago. 2016. 
29 Art. 46. Verificada a ocorrência de fraude comprovada à licitação, o Tribunal declarará a inidoneidade do 
licitante fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal. 
30 Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 
TRIBUNAL DE CONTAS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. SANÇÃO DE INIDONEIDADE. 1. Em processo 
administrativo no âmbito do Tribunal de Contas, é válida a comunicação por edital depois de tentativa frustrada 
de comunicação postal (Lei nº 8.443/1992, art. 23, III). 2. É constitucional o art. 46 da Lei nº 8.443/1992, que 
institui sanção de inidoneidade a particulares por fraude a licitação, aplicável pelo TCU. Precedente: Pet 3.606 
AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. 3. Ordem denegada. (MS 30788, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, 
Relator(a) p/ Acórdão:  Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/05/2015, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015) 
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irregularidades apuradas são atinentes à execução do contrato e não à 
fase licitatória. Compete a Ministro de Estado avaliar a conveniência e a 
oportunidade da aplicação da sanção declaração de inidoneidade prevista no 
inciso IV do art. 87 da Lei de Licitações. (Acórdão 2179/2007 – Plenário, Rel. 
Raimundo Carreiro, DJ 17/10/2007) (Grifei). 

 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal já havia se manifestado, em 2006, pela 

validade da aplicação do art. 46, da Lei nº 8.443/92. Confira-se:  

Conflito de atribuição inexistente: Ministro de Estado dos Transportes e 
Tribunal de Contas da União: áreas de atuação diversas e inconfundíveis. 1. 
A atuação do Tribunal de Contas da União no exercício da fiscalização 
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das entidades 
administrativas não se confunde com aquela atividade fiscalizatória realizada 
pelo próprio órgão administrativo, uma vez que esta atribuição decorre da de 
controle interno ínsito a cada Poder e aquela, do controle externo a cargo do 
Congresso Nacional (CF, art. 70). 2. O poder outorgado pelo legislador ao 
TCU, de declarar, verificada a ocorrência de fraude comprovada à 
licitação, a inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até 
cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal (art. 46 da L. 
8.443/92), não se confunde com o dispositivo da Lei das Licitações (art. 
87), que - dirigido apenas aos altos cargos do Poder Executivo dos entes 
federativos (§ 3o) - é restrito ao controle interno da Administração 
Pública e de aplicação mais abrangente. 3. Não se exime, sob essa 
perspectiva, a autoridade administrativa sujeita ao controle externo de cumprir 
as determinações do Tribunal de Contas, sob pena de submeter-se às sanções 
cabíveis. 4. Indiferente para a solução do caso a discussão sobre a 
possibilidade de aplicação de sanção - genericamente considerada - pelo 
Tribunal de Contas, no exercício do seu poder de fiscalização, é passível de 
questionamento por outros meios processuais. (Pet 3.606 AgR, Rel. Min. 
Sepúlveda Pertence, j. 21.09.2006) (Grifei) 

 

Por fim, quanto à competência do TCU para aplicar a sanção de declaração de 

inidoneidade, importante destacar que a Lei nº 8.443/92 restringiu os seus efeitos à esfera 

federal: 

Art. 46. Verificada a ocorrência de fraude comprovada à licitação, o Tribunal 
declarará a inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até cinco 
anos, de licitação na Administração Pública Federal. 

 

Portanto, a penalidade administrativa objeto deste trabalho pode ser aplicada por  

autoridade do Poder Executivo – Ministro de Estado, Secretário Estadual ou Municipal -, na 

forma do art. 87, parágrafo 3o da Lei nº 8.666/93, quando derivada de inexecução total ou parcial 

de contrato administrativo. E, ainda, pode ser aplicada também pelo Tribunal de Contas da 

União, em casos de fraude à licitação, na forma do art. 46, da Lei nº 8.443/92. Nesta última 

hipótese, a competência da Corte de Contas restringe-se à Administração Pública Federal.  
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2. EXTENSÃO TERRITORIAL DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE 

INIDONEIDADE  

 

Questão controvertida da sanção de declaração de inidoneidade imposta por um ente 

político diz respeito à extensão territorial dos seus efeitos. Tendo sido a empresa declarada 

inidônea em âmbito municipal, tal penalidade administrativa repercutiria, também, nas esferas 

estadual e federal da Administração Pública, vinculando-as? Estaria essa empresa, portanto, 

proibida de participar de qualquer licitação no Brasil?  

 Há três correntes distintas sobre o tema.  

 

2.1. Primeira tese: a suspensão temporária de participar de licitação produz efeitos 

apenas no âmbito do ente federativo sancionador enquanto que a declaração de 

inidoneidade tem seus efeitos estendidos para toda a Administração Pública, direta e 

indireta, nas esferas federal, estadual, distrital e municipal. 

 

A primeira corrente defende que o legislador optou por utilizar as palavras 

“Administração” e “Administração Pública” no artigo 87, incisos III e IV, respectivamente, de 

forma proposital, para diferenciar os efeitos da penalidade de suspensão temporária dos efeitos 

da sanção de declaração de inidoneidade. Esta distinção entre a abrangência das sanções dos 

incisos III e IV teria como fundamento os conceitos trazidos pelo artigo 6o, incisos XI e XII, da 

Lei de Licitações: 

Art. 6o  Para os fins desta Lei, considera-se: 
(…)  
XI - Administração Pública - a administração direta e indireta da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as 
entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder 
público e das fundações por ele instituídas ou mantidas; 
XII - Administração - órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a 
Administração Pública opera e atua concretamente; 

 

Desse modo, a visão compartilhada por Maria Walquiria Batista dos Santos1 e Jessé 

Torres Pereira Junior2 defende que o legislador teria, propositadamente, feito uma distinção 

                                                           
1 SANTOS, Maria Walquiria Batista dos. Temas polêmicos sobre licitações e contratos. 2. ed. São Paulo: 
Malheiros, 1995, p. 207. 
2 PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres apud Flávio Amaral Garcia. Declaração de inidoneidade: efeito dominó, 
limites e provas. In: Boletim de Licitações e Contratos (BLC), mar. 2013, p. 204-220. 
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entre a extensão de ambas as sanções, ao utilizar a expressão “Administração”, no inciso III, do 

art. 87, e “Administração Pública”, no inciso IV, do art. 87, de forma que a suspensão 

temporária produziria efeitos apenas no âmbito da unidade administrativa que aplicou a 

penalidade, enquanto a declaração de inidoneidade produziria efeitos em toda a administração 

pública direta e indireta da União, dos Estados e dos Municípios.  

Assim, caso uma empresa esteja sob os efeitos da sanção do inciso III, do art. 87 – 

suspensão temporária -, ela não estaria impedida de continuar a participar de licitações ou de 

contratar com outra unidade administrativa diferente daquela que aplicou a penalidade.  

Alguns autores, como Carlos Ari Sundfeld3, criticam essa posição defendendo que 

“Administração” e “Administração Pública” são sinônimos, não havendo, portanto, diferença 

quanto ao alcance dos efeitos da penalidade. Em suas palavras: “Administração é a expressão 

concreta da Administração Pública. Logo, não se trata, como supõem esses intérpretes, de 

conceitos contrapostos, um mais abrangente que o outro.” 4.  

O Superior Tribunal de Justiça também já se posicionou de forma contrária àquela tese, 

entendendo que a distinção entre os termos “Administração” e “Administração Pública” é 

irrelevante, uma vez que a Administração Pública é una. Nesse sentido: 

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – 
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA – DISTINÇÃO ENTRE ADMINISTRAÇÃO 
E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INEXISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE 
DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA – LEGALIDADE – LEI 
8.666/93, ART. 87, INC. III. 
- É irrelevante a distinção entre os termos Administração Pública e 
Administração, por isso que ambas as figuras (suspensão temporária de 
participar em licitação (inc. III) e declaração de inidoneidade (inc. IV) 
acarretam ao licitante a não-participação em licitações e contratações futuras. 
- A Administração Pública é una, sendo descentralizadas as suas funções, para 
melhor atender ao bem comum. 
- A limitação dos efeitos da “suspensão de participação de licitação” não pode 
ficar restrita a um órgão do poder público, pois os efeitos do desvio de conduta 
que inabilita o sujeito para contratar com a Administração se estendem a 
qualquer órgão da Administração Pública. 
- Recurso especial não conhecido.” (REsp 151.567/RJ, Rel. Ministro 
FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 
25/02/2003, DJ 14/04/2003, p. 208) 

 

 

                                                           

 
3 SUNDFELD, Carlos Ari. A abrangência da declaração de inidoneidade e da suspensão de participação em 
licitações. In: Revista Zênite – Informativo de Licitações e Contratos (ILC) , Curitiba, nº. 169, ano XV, mar., 
2008, p. 242.  
4 Ibidem p. 242.  
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2.2. Segunda tese: tanto a suspensão temporária de participar de licitação quanto 

a declaração de inidoneidade devem ser observadas somente na esfera do ente 

sancionador. 

 

Em sentido diametralmente oposto, está a segunda corrente, defendida por Flávio 

Amaral, no sentindo de que tanto a sanção do inciso III, quanto a sanção do inciso IV – 

declaração de inidoneidade - deveria ser observada somente na esfera daquele ente que a 

aplicou, não ocorrendo a imediata extensão dos seus efeitos para os demais entes federativos. 

Este entendimento havia sido, inclusive, consolidado pela Procuradoria Geral do Estado do Rio 

de Janeiro, no Enunciado 21 da PGE - hoje revogado -, nos seguintes dizeres:  

Enunciado nº 21-PGE – Não serão admitidas na licitação as empresas punidas, 
no âmbito da Administração Pública Estadual, com as sanções prescritas nos 
incs. III e IV do art. 87 da Lei no 8.666/93. - fundamentado nos seguintes 
pareceres: 23/01 – PHSC, 32/06 – MJVS, 01/09 – DAM, 02-10 – HBR e 11/09 
– GUB. 

 

Para Carlos Ari Sundfeld5, se a lei silencia quanto à abrangência dos efeitos, a norma 

não poderá ser interpretada extensivamente por se tratar de uma restrição de direito, de modo 

que não se pode obrigar alguém a deixar de fazer algo (participar de licitação ou contratar com 

a administração), sem lei específica que o imponha, sob pena de violação ao princípio da 

legalidade. Essa também é a dicção de Helly Lopes Meirelles6:  

A suspensão provisória pode restringir-se ao órgão que a decretou ou referir-
se a uma licitação ou a um tipo de contrato, conforme a extensão da falta que 
a ensejou; o mesmo ocorre em relação à inidoneidade, que só opera efeitos em 
relação à Administração que a declara, pois que, sendo uma restrição a direito, 
não se estende a outras Administrações. Assim, a declaração de inidoneidade 
feita pela União, pelo Estado ou pelo Município só impede as contratações 
com as entidades e órgão de cada uma dessas entidades estatais, e se declarada 
por repartições inferiores só atua no seu âmbito e no de seus órgãos 
subordinados. 

 

Ainda nesse mesmo sentido, Márcio dos Santos Barros7 e Marcos Juruena Villela Souto8 

entendem que, assim como qualquer norma de rejeição social ou as penais, a sanção de 

                                                           

5
 Ibidem p. 242. 

6 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro . 36. ed. atual. até a Emenda Constitucional 64, de 
4.2.2010. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 337 
7 BARROS, Márcio dos Santos. 502 comentários sobre licitações e contratos administrativos. São Paulo: NDJ, 
2005, p. 289. 
8 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito Administrativo Contratual.  Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 
355. 
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declaração de inidoneidade, por ser uma restrição de direito, deve ser interpretada 

restritivamente, sob o risco da extensão indiscriminada dos seus efeitos provocar até mesmo a 

ruína de uma empresa que for alcançada pela sanção.  

Seria o caso, dado como exemplo na introdução deste trabalho, em que certa sociedade 

empresarial que possui contratos, ao mesmo tempo, com um determinado Município e com  

diversos outros entes federativos; tendo sido declarada inidônea em âmbito municipal, estaria 

proibida também de participar de qualquer licitação ou contratar com a Administração Púbica 

direta e indireta da União, Estados e Municípios. Nota-se, claramente, o efeito drástico de tal 

interpretação, ainda mais tratando-se de uma penalidade sem critérios objetivos previamente 

definidos em lei, podendo colocar em risco a própria viabilidade da atividade empresarial. 

Além disso, a doutrina9 também entende que a interpretação extensiva dos efeitos da 

sanção de declaração de inidoneidade acarretaria violação à autonomia federativa, ofendendo a 

competência de autogoverno e de autoadministração dos demais entes federativos, uma vez que 

certo membro da Federação teria sua capacidade de escolha reduzida por conta de uma decisão 

proferida por ente distinto, na qual sequer teve participação ou pôde avaliar a respectiva 

razoabilidade. 

 

2.3. Terceira tese: tanto a suspensão temporária de participar de licitação quanto 

a declaração de inidoneidade devem ter seus efeitos estendidos para toda a Administração 

Pública, direta e indireta, nas esferas federal, estadual, distrital e municipal. 

 

A terceira corrente, por sua vez, alarga o alcance dos efeitos das duas as penalidades, 

defendendo que ambas alcancem, igualmente, todos os órgãos e entidades da administração 

direta ou indireta, nas esferas federal, estadual, distrital e municipal. Não haveria, assim, 

restrição dessas sanções à administração do ente que as aplicou.  

Conforme dito anteriormente, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de 

que a distinção entre os termos “Administração” e “Administração Pública” é irrelevante, uma 

vez que a Administração Pública é una. 

Especificamente quanto à abrangência dos efeitos da declaração de inidoneidade, 

destaca-se clássica decisão da Corte Especial: 

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA 
PREVENTIVO.DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE EXARADA PELO 

                                                           

9
 GARCIA, Flávio Amaral. Op. cit., p. 351. 
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO.IMPOSSIBILIDADE DE 
CONTRATAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.APLICAÇÃO A 
TODOS OS ENTES FEDERADOS. 1. A questão jurídica posta a julgamento 
cinge-se à repercussão, nas diferentes esferas de governo, da emissão da 
declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, 
prevista na Lei de Licitações como sanção pelo descumprimento de contrato 
administrativo. 2. Insta observar que não se trata de sanção por ato de 
improbidade de agente público prevista no art. 12 da Lei 8.429/1992, tema em 
que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência limitando a proibição 
de contratar com a Administração na esfera municipal, de acordo com a 
extensão do dano provocado. Nesse sentido: EDcl no REsp1021851/SP, 2ª 
Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, julgado em23.6.2009, DJe 
6.8.2009.3. "Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
(...) IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública" (art. 87 da Lei8.666/1993).4. A definição do termo 
Administração Pública pode ser encontrada no próprio texto da citada Lei, que 
dispõe, em seu art. 6º, X, que ela corresponde à "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 
oumantidas".5. Infere-se da leitura dos dispositivos que o legislador conferiu 
maior abrangência à declaração de inidoneidade ao utilizar a expressão 
Administração Pública, definida no art. 6º da Lei8.666/1993. Dessa maneira, 
consequência lógica da amplitude do termo utilizado é que o contratado 
é inidôneo perante qualquer órgão público do País. Com efeito, uma 
empresa que forneça remédios adulterados a um município carecerá de 
idoneidade para fornecer medicamentos à União.6. A norma geral da Lei 
8.666/1993, ao se referir à inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, aponta para o caráter genérico da referida 
sanção, cujos efeitos irradiam por todas as esferas de governo.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.9. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 520553 RJ 
2003/0027264-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 
Julgamento: 03/11/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 
10/02/2011) (Grifei) 

 

A Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro também passou a adotar a terceira 

tese, por força da Resolução 3.611, de 06 de agosto de 2014, expressada nos seguintes termos: 

Os licitantes, adjudicatários e contratantes que forem penalizados com as 
sanções de suspensão temporária da participação em licitação e impedimento 
de contratar e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer 
Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal 
ficarão impedidos de contratar com a Administração Pública do Estado do Rio 
de Janeiro enquanto perdurarem os efeitos da respectiva penalidade. 
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De acordo com o Procurador do Estado do Rio de Janeiro Flávio de Araújo Willeman, 

tal tese  

deve ser vista não com relação à atuação empresarial em uma unida entidade 
política da federação, mas sim levando em consideração a unicidade da 
Administração Pública, que procura impor a necessidade de legalidade e de 
probidade dos licitantes junto a qualquer esfera federativa10.  

 

Portanto, pode-se concluir que o primeiro e o terceiro entendimento levam a uma única 

conclusão no que tange a interpretação do artigo 87, IV, da Lei. 8.666/93, embora com 

diferentes fundamentos e diferentes consequências quanto à penalidade de suspensão.  

Para a primeira corrente, o termo “Administração Pública”, definido no art. 6o, inciso 

XI, da Lei 8.666/93, é o que leva a crer que a penalidade de declaração de inidoneidade, uma 

vez aplicada por um ente federativo, produz efeitos no âmbito de todos os demais, ou seja, 

abrangendo a Administração Pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios.  

Para a terceira corrente, os termos “Administração” e “Administração Pública” são 

sinônimos, sendo irrelevantes para fazer qualquer distinção entre a abrangência dos efeitos das 

sanções. Parte-se do pressuposto de que a Administração Pública é una e os efeitos tanto da 

declaração de inidoneidade, como da suspensão temporária aplicada a uma empresa, por 

determinado ente da Federação, deve se estender a todos os demais, até porque “(...) uma 

empresa que forneça remédios adulterados a um município carecerá de idoneidade para fornecer 

medicamentos à União.”11. 

De acordo com Flávio Willeman,  

“ambos os entendimentos [aqui tratados como primeira e terceira 
correntes] impedem que a empresa apenada por um ente político 
contrate com outro ente político, não havendo, a meu sentir, qualquer 
ofensa ao pacto federativo. Ao contrário, a federação resta fortalecida, 
na medida em que a penalidade evita que empresas ímprobas, assim 
declaradas por uma entidade da federação, venha a celebrar contratos 
com outros entes da federação, Respeita-se, com isso, os princípios 
constitucionais impostos à Administração pela Constituição Federal, 
em especial o princípio da moralidade12.  

 

                                                           
10 BRASIL. Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro. Visto FAW/2009 do Parecer 01/2009 
DAMFA/SECT, p. 18.  
11 STJ – 2a Turma – REsp. no 520.553/RJ – rel. Min. Herman Benjamin – j. 3.11.09. 
12 Ibidem, p. 22 e 23.  



30 

 

 

Já a segunda tese, por sua vez, diverge, in totum, das duas correntes acima apresentadas. 

Para ela, a declaração de inidoneidade deve ser observada somente na esfera daquele ente que 

a aplicou, pois se trata de uma restrição de direito que, se interpretada de maneira extensiva, 

violaria os princípios da legalidade e a autonomia federativa dos entes. 
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3. O TEMA NO ENTENDIMENTO DA ADVOCACIA PÚBLICA E DA 

JURISPRUDÊNCIA SOBRE A ABRANGÊNCIA TERRITORIAL DOS EFEITOS DA 

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE 

 

Neste capítulo apresentamos, de forma sistematizada, os resultados de uma pesquisa 

realizada na jurisprudência e na advocacia pública, federal e estadual, sobre o tema.  

A pesquisa foi realizada no âmbito da Advocacia Geral da União, da Procuradoria Geral 

do Estado do Rio de Janeiro, do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, 

dos Tribunais Regionais Federais, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do 

Tribunal de Contas da União.  

Com exceção dos pareceres da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, os quais 

foram obtidos na própria sede da Procuradoria, após uma busca no sistema interno de pesquisa 

de pareceres, todo o restante da pesquisa foi realizado no sítio eletrônico de cada instituição, 

utilizando-se a expressão “declaração inidoneidade” no campo de busca.  

 

3.1. O tema na interpretação da advocacia publica: AGU e PGE-RJ 

 

Na busca pelo entendimento da Advocacia Geral da União1, a pesquisa foi realizada no 

sítio eletrônico da AGU, com o uso da expressão “declaração inidoneidade”, onde foram 

encontrados 21 registros, sendo somente 1 (um) documento pertinente ao tema, o parecer 

CONJUR/MTE/nº 064/2010 (Processo Administrativo nº 00405.002515/2010-71).  

De acordo com o parecer, “a Administração Pública é uma só, um todo”, de modo que 

as sanções dos incisos III e IV, do art. 87, da Lei nº 8.666/93, aplicadas por determinado ente 

federativo, teriam seus efeitos estendidos a todos os demais.  

Dessa forma, é possível concluir que a Advocacia Geral da União entende que os efeitos 

de ambas as penalidades não se restringem ao órgão sancionador, devendo se estender a todas 

as esferas da Administração. Este é o posicionamento da “terceira corrente”.  

                                                           
1 BRASIL. Advocacia Geral da União. Parecer CONJUR/MTE/Nº 064/2010. Disponível em: 
<http://www.agu.gov.br/pareceres?busca=declaração+inidoneidade&nr_documento=&tipo_data=1&mes=&ano
=&id_orgao=&submit=Pesquisar&DS_TIPO_FILTRO=PARECERES&ID_TIPO_ATO=66&as_sfid=AAAAA
AVU0M7PqucRdD5GiTY6i80tH99E0U1gcvJNgELO4yGa9DO3HKzClZDH-
7YBgAwUFx9qd08G6QeWlbWrrAhmSdiPaGssX_iQOTYvCLsuyDr9JVzUuDce8ap-
3O3FzHLxYqI%3D&as_fid=1e857878dc6cf2982aefc13160b92cbf9b264095>. Acesso em: 20 set. 2016. 
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No âmbito da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, por sua vez, foram 

analisados os pareceres 42/2012 - FAG (Processo Administrativo nº E-14/8440/12), 01/2009 – 

DAMFA/SECT (Processo Administrativo nº E-12/3142/08) e PE nº 07/2014 (Processo 

Administrativo nº E-03/001/10.646/2014), anexo parecer nº 16/RCG de 22/12/2014. Estes 

foram os únicos encontrados sobre o tema a partir de uma pesquisa objetiva com as chaves de 

busca supramencionadas. 

No primeiro deles, parecer 42/2012 - FAG (Processo nº E-14/8440/12), Flávio Amaral 

sustenta que ambas as penalidades se restringem à Administração que a aplicou, por força do 

princípio federativo, previsto no art. 18 da Constituição Federal.  

O segundo, parecer 01/2009 – DAMFA/SECT (Processo nº E-12/3142/08), segue o 

mesmo entendimento. Para a Procuradora do Estado Denise A. M. Feres Aua, “a declaração de 

inidoneidade só produz efeitos na esfera de governo que aplicou a sanção”, sob risco de afronta 

ao princípio federativo.  

Entretanto, anexo a ele há visto do também Procurador do Estado Flavio Willeman, se 

manifestando pela não aprovação do parecer 01/2009 – DAMFA/SECT. Para Willeman, tanto 

a declaração de inidoneidade como a suspensão temporária de licitar devem ser observadas por 

todos os entes federativos.  

De maneira oposta ao que foi defendido nos dois primeiros pareceres, o Procurador 

sustenta não haver qualquer ofensa ao pacto federativo ao extrapolar os efeitos da declaração 

de inidoneidade dos limites territoriais daquele ente federativo que a aplicou. Muito pelo 

contrário. Nos seus dizeres, “a federação resta fortalecida, na medida em que a penalidade evita 

que empresas ímprobas, assim declaradas por uma entidade da federação, venha a celebrar 

contratos com outros entes da federação”2. Continua: “respeita-se, com isso, os princípios 

constitucionais impostos à Administração Pública pela Constituição, em especial o principio da 

moralidade”3.  

Em que pese a manifestação de Willeman propondo a revisão do posicionamento 

adotado pela Procuradora do Estado Denise A. M. Feres Aua – e, àquela época, adotado pela 

PGE/RJ – o Parecer DAMFA/SECT nº 01/2009 foi aprovado.  

O terceiro e último parecer, PE nº 07/2014 (Processo nº E-03/001/10.646/2014), não 

tem como tema principal a abrangência dos efeitos da declaração de inidoneidade. Entretanto, 

                                                           

2
 BRASIL. Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro. Visto FAW/2009 do Parecer 01/2009 

DAMFA/SECT, p. 17. 
3
 Ibidem, p. 18. 
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no decorrer da manifestação, o Procurador do Estado Paulo Enrique Mainier faz um breve 

relatório, abordando o antigo entendimento defendido pela Procuradoria Geral do Estado do 

Rio de Janeiro, consolidado no Enunciado nº 21-PGE, que restringia a eficácia das sanções de 

suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração e declaração de inidoneidade 

ao ente político que as aplicava, em razão da autonomia das entidades federadas.  

Conforme mencionado no parecer, em 2014 foi editada a Resolução PGE nº 3.6114, que 

ao modificar a cláusula que trata das sanções nas minutas-padrão de Edital e 
Contratos de serviços, compras, seguros, serviços técnicos de advocacia e 
obras, atribuiu às sanções de suspensão temporária de participar em licitação 
e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade os mesmos 
efeitos, isto é, sua aplicação, por qualquer Ente ou Entidade da Administração 
Federal, Estadual, Distrital e Municipal, ambas terão o condão de obstar a 
participação do licitante no certame que a Administração Pública do Estado 
do Rio de Janeiro realizar.   

 

Assim, o Enunciado nº 21-PGE restou revogado, fazendo emergir a presunção de que a 

Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro passou a alinhar o seu entendimento àquele 

defendido por Flávio Willeman e, conforme será visto adiante, à jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça. Essa conclusão é corroborada pela Resolução PGE supracitada. 

Pode-se afirmar, portanto, que, atualmente, o entendimento tanto da Advocacia Geral 

da União como também da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro é no sentido de que 

os efeitos da declaração de inidoneidade devem ser observados na esfera de todos os entes 

federativos, independentemente de qual tenha sido o ente sancionador. 

                                                           
4 A Resolução PGE nº 3.611 dispõe que: 
“Art. 1o - O item X.12.1 aprovado pela Resolução PGE no 3.424/2013, de 12 de setembro de 2013, que trata das 
cláusulas de sanções administrativas e demais penalidades nas minutas-padrão dos editais e dos contratos de 
serviços, compras, seguros, serviços técnicos de advocacia e obras, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 
X.12.1 Os licitantes, adjudicatários e contratantes que forem penalizados com as sanções de suspensão temporária 
da participação em licitação e impedimento de contratar e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar por 
qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal ficarão impedidos de 
contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro enquanto perdurarem os efeitos da respectiva 
penalidade. 
Art. 2o - Eventuais dúvidas ou esclarecimentos em relação aos dispositivos constantes desta Resolução deverão 
ser formalmente encaminhados à Coordenadoria Geral do Sistema Jurídico (PG-15). 
Art. 3o- Esta Resolução deverá ser divulgada às Assessorias Jurídicas da Administração Direta e Indireta e, ainda, 
na página da internet da Procuradoria Geral do Estado. 
Art. 4o - Caberá́ à Coordenadoria Geral do Sistema Jurídico promover as alterações determinadas por esta 
Resolução na respectiva minuta-padrão disponibilizada na página da internet da Procuradoria Geral do Estado. 
Art. 5o - A presente Resolução entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.” 
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3.2. O entendimento do Tribunal de Contas da União 

 

No âmbito do Tribunal de Contas da União, foram encontrados, no campo de pesquisa 

“jurisprudência selecionada” do sítio eletrônico do Tribunal, 175 (cento e setenta e cinco) 

acórdãos com a expressão “inidoneidade”5. Neste rol, somente 1 (uma) decisão tinha 

pertinência com a matéria aqui discutida6.  

De acordo com a decisão encontrada, a sanção de declaração de inidoneidade tem seus 

efeitos estendidos para as contratações dos demais entes federativos – Estados e Municípios -, 

“cujos objetos sejam custeados por recursos de transferências voluntárias da União”7.  

Conforme se depreende do destaque acima, não foi encontrado nenhum acórdão sobre 

a extensão dos efeitos da sanção, na esfera federal, quando aplicada por outro ente federativo, 

tampouco sobre a aplicação da sanção, nas esferas estaduais e municipais, quando a contratação 

não tenha objeto custeado por recurso de transferência voluntária da União.  

Ou seja, não foi encontrado nenhum acórdão no âmbito do Tribunal de Contas da União 

que respondesse à pergunta feita no início deste trabalho: se os efeitos da declaração de 

inidoneidade, aplicada por um Estado ou Município, também abrangeriam as contratações 

federais.  

 

3.3. A jurisprudência sobre o tema: STF, STJ, TRFs e TJRJ 

 

No Poder Judiciário os tribunais objetos da pesquisa foram: Supremo Tribunal Federal, 

Superior Tribunal de Justiça, Tribunais Regionais Federais e Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro.  

                                                           
5 Disponível em: 
<https://contas.tcu.gov.br/juris/Web/Juris/ConsultarTextual2/JurisprudenciaSelecionada.faces?pesquisaAvancad
a=true>. Acesso em: 14 out. 2016. 
6 Por simetria, também tentamos realizar a pesquisa no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. 
Entretanto, não foi localizado nenhum campo de busca de jurisprudência no sítio eletrônico do TCE/RJ.  
7 “As sanções de declaração de inidoneidade impostas pelo TCU (art. 46 da Lei 8.443/92) alcançam as licitações 
e contratações diretas promovidas por estados e municípios cujos objetos sejam custeados por recursos de 
transferências voluntárias da União.” (Acórdão 348/2016 – Plenário, Rel. Walton Alencar Rodrigues). 
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No âmbito do Supremo Tribunal Federal, foram encontrados 24 (vinte e quatro) 

acórdãos com a expressão “declaração inidoneidade”, não estando nenhum deles relacionado à 

matéria aqui discutida8.  

A ausência de julgados, incialmente, não é de se estranhar, uma vez que a controvérsia 

diz respeito à divergência interpretativa de Lei Federal. Entretanto, há que se ressaltar a 

discussão trazida pela “segunda tese”, em torno da autonomia federativa (art. 18 da CFRB/88), 

e até mesmo a aplicação do princípio da moralidade (art. 37 da CRFB/88), trazida pela “terceira 

corrente”, que, eventualmente, poderia ensejar uma análise perante o Supremo Tribunal 

Federal.  

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, foram encontrados 70 (setenta) 

acórdãos com a expressão “declaração inidoneidade”9, dentre os quais dois deles estão 

relacionados ao tema deste trabalho10. 

De ambas as decisões, é possível constatar que a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça tem se firmado no mesmo sentido da terceira tese. Isto é, os efeitos de ambas as 

penalidades – suspensão temporária de participar em licitação e declaração de inidoneidade – 

não se restringem ao órgão sancionador, devendo se estender a todas as esferas da 

Administração. 

Conforme mencionado no capítulo anterior, a fundamentação utilizada pela primeira 

tese é rechaçada pela Corte Especial, sob o argumento de que seria irrelevante a distinção entre 

os termos “Administração” e “Administração Pública”, utilizados, respectivamente, nos incisos 

III e IV, do art. 87.  

O argumento de violação à autonomia federativa utilizado pela segunda tese, também é 

repelido pelo Superior Tribunal de Justiça. Para esta Corte Superior, a Administração Pública 

                                                           
8 Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarConsolidada.asp>. Acesso em: 21 set. 2016. 
9 Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?acao=pesquisar&novaConsulta=true&i=1&data=&livre=declara%E
7%E3o++com+inidoneidade&opAjuda=SIM&tipo_visualizacao=RESUMO&thesaurus=null&p=true&operador
=e&processo=&livreMinistro=&relator=&data_inicial=&data_final=&tipo_data=DTDE&livreOrgaoJulgador=
&orgao=&ementa=&ref=&siglajud=&numero_leg=&tipo1=&numero_art1=&tipo2=&numero_art2=&tipo3=&n
umero_art3=&nota=&b=ACOR>. Acesso em: 20 set. 2016.  
10 REsp 520.553/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 
10/02/2011 e REsp 151.567/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 25/02/2003, DJ 14/04/2003, p. 208. Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?acao=pesquisar&novaConsulta=true&i=1&data=&livre=declara%E
7%E3o++com+inidoneidade&opAjuda=SIM&tipo_visualizacao=RESUMO&thesaurus=null&p=true&operador
=e&processo=&livreMinistro=&relator=&data_inicial=&data_final=&tipo_data=DTDE&livreOrgaoJulgador=
&orgao=&ementa=&ref=&siglajud=&numero_leg=&tipo1=&numero_art1=&tipo2=&numero_art2=&tipo3=&n
umero_art3=&nota=&b=ACOR>.  Acesso em: 20 set. 2016. 
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é una, de modo que “os efeitos de desvio de conduta que inabilita o sujeito para contratar com 

a Administração se estendem a qualquer órgão da Administração Pública.”11. 

Sobre o tema, destaca-se o informativo nº 0414, de 2 a 6 de novembro de 2009:  

Informativo nº 0414 
Cuida-se da repercussão, nas diversas esferas de governo, da declaração de 
inidoneidade para contratar com a Administração Pública, prevista na Lei de 
Licitações, como sanção por descumprimento do contrato administrativo. Não 
se trata da sanção por ato de improbidade de agente público (art. 12 da Lei n. 
8.429/1992), cujos efeitos a jurisprudência do STJ limita à esfera municipal. 
A definição do que seja Administração Pública para esse específico fim consta 
do art. 6º, XI, da Lei n. 8.666/1993. Vê-se, então, que o legislador conferiu-
lhe grande abrangência, e a consequência lógica da amplitude do termo 
utilizado é que a inidoneidade vale perante qualquer órgão público do 
país. Assim, se uma sociedade empresária forneceu remédios adulterados 
a um município, declarada sua inidoneidade, não poderá fornecer 
medicamentos à União. Desponta o caráter genérico da referida sanção cujos 
efeitos irradiam por todas as esferas de governo. Precedentes citados: EDcl no 
REsp 1.021.851-SP, DJe 6/8/2009; REsp 174.274-SP, DJ 22/11/2004, e REsp 
151.567-RJ, DJ 14/4/2003. REsp 520.553-RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 
julgado em 3/11/2009. (Grifei). 

 

Já no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro12 foram encontradas 61 (sessenta 

e uma) decisões com a expressão “declaração inidoneidade”, sendo três delas relacionadas ao 

tema. 13  

Pela análise das decisões, pode-se afirmar que, quanto à sanção administrativa de 

declaração de inidoneidade, o Tribunal de Justiça local tem seguido a conclusão adotada pelas 

primeira e terceira teses, no sentido de permitir a extensão da penalidade a todos os entes 

federativos, impedindo que a empresa inidônea participe de processos licitatórios ou contrate 

com a Administração Pública, Direta ou Indireta, da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios.  

                                                           
11 REsp 151.567/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 
25/02/2003, DJ 14/04/2003, p. 208. Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?acao=pesquisar&novaConsulta=true&i=1&data=&livre=declara%E
7%E3o++com+inidoneidade&opAjuda=SIM&tipo_visualizacao=RESUMO&thesaurus=null&p=true&operador
=e&processo=&livreMinistro=&relator=&data_inicial=&data_final=&tipo_data=DTDE&livreOrgaoJulgador=
&orgao=&ementa=&ref=&siglajud=&numero_leg=&tipo1=&numero_art1=&tipo2=&numero_art2=&tipo3=&n
umero_art3=&nota=&b=ACOR>. Acesso em: 20 set. 2016. 
12 Disponível em: <http://www.tjrj.jus.br/scripts/weblink.mgw>. Acesso em: 19 set. 2016. 
13 TJRJ, 0059801-17.2015.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. DES. RENATA COTTA - Julgamento: 
03/02/2016 - TERCEIRA CAMARA CIVEL, TJRJ, 0022356-96.2014.8.19.0000 - MANDADO DE 
SEGURANCA. DES. CLAUDIO DE MELLO TAVARES - Julgamento: 09/06/2014 - DECIMA PRIMEIRA 
CAMARA CIVEL e TJRJ, 0193337-34.2009.8.19.0001 - REEXAME NECESSARIO. DES. JORGE LUIZ 
HABIB - Julgamento: 25/11/2010 - DECIMA OITAVA CAMARA CIVEL.  
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Entretanto, quanto à fundamentação, não se pode dizer de qual corrente o Tribunal é 

partidário. Isto porque, embora as decisões cheguem à mesma conclusão – extensão para todos 

os entes federativos dos efeitos da sanção de declaração de inidoneidade – os fundamentos 

utilizados são divergentes: ora se fundamenta a abrangência dos efeitos no princípio da 

moralidade – terceira tese -; ora se diz que a Lei 8.666/93 quis estabelecer uma gradação entre 

as sanções administrativas do art. 87, incisos III e IV, fazendo uma distinção entre os termos 

“Administração” e “Administração Pública” – primeira corrente. 

Vale ressaltar que um dos três acórdãos encontrados trata, também, da penalidade de 

suspensão temporária de licitar com a Administração14. Nesta decisão, o Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio adotou a primeira tese, entendendo que a Lei 8.666/93 quis, propositadamente, 

realizar uma gradação de sanções, fazendo uma distinção entre os termos “Administração” e 

“Administração Pública”. Assim, enquanto a declaração de inidoneidade abrangeria todos os 

entes federativos, a suspensão temporária apenas impediria a empresa punida de licitar e 

contratar com aquele órgão ou unidade federativa que aplicou a penalidade.  

Tendo em vista só ter sido localizado um julgado que tratou dos efeitos de ambas as 

penalidades, ousado – e, talvez, precipitado – seria afirmar que o TJRJ adota a primeira 

corrente, até porque, nas demais decisões que também tratam dos efeitos da declaração de 

inidoneidade, embora as conclusões finais sejam as mesmas, os seus fundamentos são 

divergentes.  

Entretanto, a pesquisa permitiu concluir que, independentemente da fundamentação 

adotada, a jurisprudência do TJRJ é unânime em afirmar que os efeitos da declaração 

inidoneidade são estendidos para todos os entes federativos, que não só aquele que aplicou a 

respectiva sanção.  

Nos Tribunais Regionais Federais15, por sua vez, foram encontrados, respectivamente: 

a) 51 (cinquenta e um) acórdãos com a expressão “declaração inidoneidade”, no âmbito do 

Tribunal Regional Federal da 1a Região, sendo somente 1 (um)  sobre a abrangência dos efeitos 

da sanção do inciso IV, do art. 87; b) 28 (vinte e oito) acórdãos no âmbito do Tribunal Regional 

Federal da 2a Região, sendo 1 (um) relacionado ao tema; c) 15 (quinze) acórdãos no âmbito do 

Tribunal Regional Federal da 4a Região e 56 (cinquenta e seis acórdãos) no âmbito do Tribunal 

                                                           
14 TJRJ, 0059801-17.2015.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. DES. RENATA COTTA - Julgamento: 
03/02/2016 - TERCEIRA CAMARA CIVEL 
15 A pesquisa de jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais foi feita através do Portal da Justiça Federal 
(jurisprudência unificada), administrado pelo Conselho da Justiça Federal. Disponível em: 
<http://www.cjf.jus.br/juris/unificada/.>. Acesso em: 24 set. 2016. 
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Regional Federal da 5a Região, não tendo sido encontrado nenhum acórdão pertinente ao tema 

nestes dois últimos Tribunais. No âmbito do Tribunal Regional Federal da 3a Região, não foi 

encontrado nenhum acórdão com a expressão “declaração inidoneidade”. 

O acórdão encontrado no âmbito do Tribunal Regional Federal da 1a Região (TRF-1) 

em nada diverge do posicionamento que o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça 

do Estado do Rio de Janeiro vêm adotando: a declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar com a Administração Pública não se restringe ao âmbito do ente federativo que a 

impôs, tendo seus efeitos estendidos para todos os demais entes federativos.  

O TRF-1 adota a mesma fundamentação da terceira corrente - também adotada pelo STJ 

- qual seja o resguardo dos interesses públicos, “que não se dividem em  federais, estaduais, 

distritais e municipais”16.  

Esse mesmo Tribunal também entende pela extensão dos efeitos da penalidade de 

suspensão temporária. Utilizando-se das palavras dos Ministros do STJ (REsp nº 151.567/RJ, 

Rel. Min. Peçanha Martins), o acórdão ressalta que  

a limitação dos efeitos da suspensão de participação de licitação não pode ficar 
restrita a um órgão do poder público, pois os efeitos do desvio de conduta que 
inabilita o sujeito a contratar com a Administração se estendem a qualquer 
órgão da Administração Pública.17 
 

Dessa forma, da única decisão encontrada e analisada, é possível afirmar que o TRF-1 

adota a terceira tese, entendendo que tanto a declaração de inidoneidade, como a suspensão 

temporária de licitar  aplicada a uma empresa, por determinado ente da Federação, deve se 

estender a todos os demais, em razão do resguardo dos interesses públicos, “que não se dividem 

em federais, estaduais, distritais e municipais”, e do princípio da moralidade.  

O Tribunal Regional Federal da 2a Região (TRF-2) é o único que diverge, in totum, dos 

entendimentos adotados por todos os outros Tribunais até aqui estudados.  

Seguindo a segunda corrente, o acórdão encontrado no âmbito do TRF-2 decidiu que a 

sanção de declaração de inidoneidade imposta por determinado ente político não poderia 

vincular as demais entidades estatais, sob pena de violação ao princípio federativo (art. 18, 

CRFB/88). Assim, a sua eficácia somente deveria ser observada na esfera da unidade 

administrativa sancionadora. Por ser o único acórdão divergente, vale destaque: 

ADMINISTRATIVO. LEI 8.666/93. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE. 
EFICÁCIA DENTRO DA ESFERA DA QUAL SE ORIGINOU. - A 

                                                           
16 REOMS 2004.34.00.043802-3, JUIZ FEDERAL EVALDO DE OLIVEIRA FERNANDES, filho (CONV.), 
TRF1 - QUINTA TURMA, e-DJF1 DATA:13/08/2010 PAGINA:178. 
17 Idem. 
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declaração de inidoneidade imposta por determinado ente político a 
pessoa jurídica, impedindo-a de contratar com o Poder Público, não pode 
vincular as demais entidades estatais, sob pena de violação ao princípio 
federativo, inserto no artigo 18 da CF/88. - No caso, sendo a declaração 
de inidoneidade ato administrativo do Chefe do Poder Executivo do 
Estado, só terá eficácia dentro da esfera estadual, não vinculando os 
demais entes federativos. (AMS 199902010452579. Desembargador Federal 
FERNANDO MARQUES, TRF2, QUARTA TURMA, DJU - Data: 
22/02/2001) (Grifei). 

 

Importante ressaltar que esta decisão foi proferida no ano de 2001, antes do Superior 

Tribunal de Justiça firmar uma posição sobre a matéria.  

Portanto, de todo o exposto, conclui-se que no âmbito da Advocacia Púbica, nas esferas 

federal e estadual, o tema encontra-se pacificado, no sentido de que os efeitos da sanção de 

declaração de inidoneidade abrangem todos os entes federativos. No âmbito do Tribunal de 

Contas da União, a princípio, não é possível se chegar a uma conclusão definitiva, tendo em 

vista que a única decisão encontrada somente fez referência à extensão dos efeitos perante 

Estados e Municípios e desde que o objeto da contratação seja custeado por transferência 

voluntária da União. No âmbito da jurisprudência, por sua vez, parece-me também que o tema 

se encontra pacificado. Com exceção do Tribunal Regional Federal da 2a Região, todos os 

demais Tribunais (STJ, TRF-1 e TJRJ) adotam o entendimento pela extensão dos efeitos da 

respectiva penalidade para toda a Administração Pública, Direta e Indireta, Federal, Estadual, 

Distrital e Municipal, independentemente do ente federativo que tenha aplicado a sanção. 

 

3.4. Cadastro Nacional de Empresas Suspensas e Inidôneas – CEIS 

 

A partir da pesquisa realizada, foi possível constatar que, embora a doutrina ainda seja 

controversa sobre o tema, a jurisprudência e a advocacia pública, majoritariamente, adotam a 

tese de que, tendo sido uma empresa declarada inidônea em âmbito municipal, estadual ou 

federal, estaria proibida também de participar de qualquer licitação ou contratar com a 

Administração Púbica direta e indireta de qualquer outro ente federado.  

Partindo-se desta premissa, surge a dúvida de como os entes federativos irão se 

comunicar entre si. Ou seja, se uma empresa for declarada inidônea por algum Estado, como a 

União, os demais Estados e os Municípios saberão disto para, aí então, aplicarem os efeitos de 

tal penalidade também em seus respectivos territórios?  
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A Lei Federal nº 12.846/13 – Lei Anticorrupção, em seu artigo 23, prevê a criação de 

um Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, de caráter público, instituído 

no âmbito do Poder Executivo federal, com a finalidade de dar publicidade aos dados relativos 

às sanções administrativas aplicadas pelos órgãos ou entidades dos Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário, de todas as esferas de governo18.  

O CEIS, que faz parte do Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP, foi criado pela 

Controladoria-Geral da União e tem a finalidade de dar publicidade às empresas punidas com 

“as sanções que tenham como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de 

celebrar contratos com a Administração Pública”, na forma do art. 87, da Lei nº 8666/9319.  

O CEIS serve de fonte de referência para os órgãos da Administração Pública de todos 

os entes da federação, uma vez que qualquer Estado, Município e a União pode solicitar o seu 

cadastro20.  

Para que seja preservada a veracidade dos registros, o acesso ao Sistema é feito de forma 

restrita pelos entes públicos, de modo que somente os responsáveis pela aplicação das sanções 

podem fazer a inclusão dos dados21. 

 

 

 

 

                                                           
18 Art. 23.  Os órgãos ou entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todas as esferas de governo 
deverão informar e manter atualizados, para fins de publicidade, no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas - CEIS, de caráter público, instituído no âmbito do Poder Executivo federal, os dados relativos às 
sanções por eles aplicadas, nos termos do disposto nos arts. 87 e 88 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993. 
19 Disponível em: <http://www.portaldatransparencia.gov.br/faleConosco/perguntas-tema-empresas.asp#5.>. 
Acesso em: 09 nov. 2016. 
20 Disponível em: 
<http://www3.transparencia.gov.br/jsp/comuns/cadastroCeis.jsf?consulta=6&consulta2=0&CodigoOrgao=39817
.>. Acesso em: 09 nov. 2016. Disponível em: <https://ceiscadastro.cgu.gov.br/index.aspx?ReturnUrl=%2f.>. 
Acesso em: 09 de novembro de 2016.  
21 Disponível em: <https://ceiscadastro.cgu.gov.br/index.aspx?ReturnUrl=%2f.>. Acesso em: 09 nov. 2016. 
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CONCLUSÃO 

 

Os contratos administrativos são marcados pelas chamadas cláusulas exorbitantes (ou 

cláusulas de privilégio), que proporcionam prerrogativas à Administração Pública para que ela 

melhor atenda ao interesse público, dentre elas, a possibilidade de aplicação de sanções em 

desfavor do contratado.  

A declaração de inidoneidade é a sanção administrativa mais grave dentre aquelas 

previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e tem como efeito a vedação da empresa punida 

participar de licitações e contratar com a Administração Pública. Ela possui prazo 

indeterminado, conservando-se seus efeitos  

(...) 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.   

 

Além disso, a referida sanção não possui critérios objetivos para a sua aplicação 

expressamente definidos em lei e, de acordo com o Tribunal de Contas da União, independe de 

comprovação de dano ao erário ou obtenção de vantagem indevida, mas está condicionada à 

comprovação de fraude à licitação. Ainda, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, os efeitos da declaração de inidoneidade são ex-nunc, não afetando os contratos já em 

andamento.  

Há tempo que doutrina e jurisprudência discutiam sobre a extensão territorial dos efeitos 

da sanção da declaração de inidoneidade imposta por um ente político. Isto é, caso uma empresa 

venha a ser declara inidônea por determinado ente federativo, os efeitos da penalidade se 

estenderiam aos demais?  

Conforme demonstramos ao longo do trabalho, existem três correntes sobre o tema. 

A primeira delas defende que o legislador teria, propositadamente, utilizado a expressão 

“Administração”, no inciso III, e “Administração Pública”, no inciso IV, ambos do art. 87 da 

Lei nº 8.666/93, justamente para diferenciar a extensão dos efeitos da suspensão temporária e 

da declaração de inidoneidade, de modo que somente a primeira produziria efeitos apenas no 

âmbito da unidade administrativa que aplicou a penalidade, enquanto que a segunda – 

declaração de inidoneidade - produziria efeitos em toda a administração pública, direta e 

indireta, da União, dos Estados e dos Municípios.  
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A segunda corrente, por sua vez, defende que ambas as sanções deveriam ser observadas 

somente na esfera daquela unidade administrativa que a aplicou, sendo vedada a imediata 

extensão dos seus efeitos para os demais entes federativos.  

O principal argumento utilizado é a violação à autonomia federativa. Para os defensores 

desta corrente, interpretação em sentido contrário ofenderia a competência de autogoverno e de 

autoadministração dos demais entes federativos, uma vez que certo membro da Federação teria 

sua capacidade de escolha reduzida por conta de uma decisão proferida por  ente distinto, na 

qual sequer teve participação ou pôde avaliar a respectiva razoabilidade. 

Já para a terceira tese, tanto a suspensão temporária como a declaração de inidoneidade 

alcançariam, igualmente, toda a administração direta e indireta, nas esferas federal, estadual, 

distrital e municipal. Os termos “Administração” e “Administração Pública” seriam sinônimos, 

uma vez que a Administração Pública é una. Para os defensores desta tese, há que prevalecer o 

princípio da moralidade, de modo que uma empresa que foi considera inidônea perante 

determinado ente, não poderá ser considerada apta a contratar com outra unidade 

administrativa.  

A aplicação de uma tese ou outra traz impactos diretos para as empresas que contratam 

com a Administração Pública. Saber se a declaração de inidoneidade aplicada por um ente 

público, somente poderia abranger a vedação de contratações organizadas por aquela pessoa 

jurídica,  ou se também alcançaria as contratações realizadas por outro ente federativo, tem 

efeito imediato no planejamento negocial das sociedades empresariais que buscam habilitar-se 

junto ao Poder Público.  

A partir da pesquisa realizada, constatou-se que a jurisprudência e a advocacia pública, 

das esferas federal e estadual, majoritariamente, adotam a tese de que, tendo sido uma empresa 

declarada inidônea por qualquer ente público, estaria impedida também de contratar com a 

Administração Púbica direta e indireta de qualquer outro ente federado.  

Embora estejamos de acordo com este posicionamento majoritário, há ressalvas.  

As sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 buscam compelir o particular que 

contrata com a Administração Pública a agir de acordo com os princípios constitucionais que 

regem as licitações em geral.  

Dessa forma, a tese adotada busca evitar que uma determinada empresa que tenha sido 

declarada inidônea por um ente federado venha a causar os mesmos incidentes que 

determinaram a aplicação da penalidade a outra unidade administrativa. Afinal, “(...) uma 
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empresa que forneça remédios adulterados a um município carecerá de inidoneidade para 

fornecer medicamentos à União.”1.  

Assim, permitir que uma empresa considerada inidônea perante a Administração 

Pública de determinado Estado contrate com a União, por exemplo, tornaria a sanção 

desprovida de sentido.  

Além disso, quanto à ideia de violação à autonomia federativa utilizada pela segunda 

tese, na nossa opinião, não prospera, uma vez que “a Administração Pública é una, sendo apenas 

descentralizadas as suas funções, para melhor atender ao bem comum” (STJ - RMS 9707 / PR, 

Relatoria: Ministra Laurita Vaz).  

Estes os motivos pelos quais concordamos com a corrente de que a declaração de 

inidoneidade deve ser observada por todos os entes políticos, não ficando restrita apenas àquele 

que a aplicou.  

Entretanto, é preciso observar que, tal como defendida, a tese adotada poderá pôr fim à 

vida de uma sociedade empresária. Imagine a hipótese de uma empresa que somente presta 

serviços à Administração Pública; caso seja declarada inidônea, a sanção serviria como uma 

verdadeira “sentença de morte”.  

Não se pretende, neste trabalho, defender a continuação da atividade empresarial de 

empresas inidôneas, mas há que se destacar que a declaração de inidoneidade é penalidade 

caracterizada pela subjetividade. O motivo determinante da penalidade – inexecução total ou 

parcial do contrato – não deixa dúvida que se está diante de norma com conceito jurídico 

indeterminado.  

Apesar de o art. 78, incisos I a VIII, da Lei n. 8.666/93 listar as condutas que 

caracterizam a inexecução contratual, o rol é exemplificativo e estas são as causas concorrentes 

de todas as sanções previstas no art. 87, incisos I a IV, do mesmo diploma legal, ficando a 

critério do administrador público escolher a penalidade aplicada. 

Ainda que o Poder Judiciário possa rever o ato sancionador, este também estará 

desprovido de critérios objetivos para decidir, de modo que a influência de subjetivismo 

continuará sendo exacerbada.   

Entende-se, pois, que pôr em risco a vida de uma empresa, em decorrência de penalidade 

dotada de extrema subjetividade, sem qualquer critério objetivo pré-estabelecido, viola os 

princípios constitucionais da razoabilidade, da legalidade, da isonomia e da impessoalidade.  

                                                           
1 STJ – 2a Turma – REsp. nº 520.553/RJ – rel. Min. Herman Benjamin – j. 3.11.09. 
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Apesar de parte da doutrina defender que o contrato administrativo firmado entre o 

Poder Público e o particular deverá prever qual a infração administrativa que enseja a aplicação 

de uma ou outra sanção2, acreditamos que uma restrição de direito só poderá ser feita mediante 

lei.  

A partir do momento em que se aceita que a sanção de declaração de inidoneidade 

aplicada por um ente federativo se estenda automaticamente a todos os demais, colocando-se 

em risco a própria viabilidade das atividades empresariais, a referida sanção somente poderá 

ser aplicada após previsão legal e objetiva de quais as condutas ensejadoras de cada uma das 

penalidades administrativas elencadas nos incisos I a IV, do art. 87. As consequências da tese 

adotada são graves por demais para se deixar à livre discricionariedade e arbitrariedade do 

administrador.  

Somente assim, estar-se-á garantindo a proteção do interesse público e o respeito aos 

princípios constitucionais que regem as licitações em geral, e, ao mesmo tempo, evitando que 

o Administrador aja de forma discricionária ou arbitrária na aplicação das sanções, respeitando-

se a legalidade, a isonomia e a impessoalidade.  

O que se defende, portanto, é a aplicação da referida sanção com a consequente extensão 

de seus efeitos – ainda que isto inviabilize a atividade empresarial-, mas desde que respeitados 

alguns critérios objetivos.  

Ao longo dos estudos, não foi encontrado nenhum parâmetro para definir, com algum 

grau de objetividade, as situações que ensejam a aplicação da declaração de inidoneidade, 

tampouco critérios que pudessem nortear a interpretação da Lei n. 8.666/93.  

Com isso, utilizando como base a Diretiva 2014/24/UE, que, em seu artigo 57 prevê os 

motivos pelos quais as autoridade adjudicantes devem excluir uma empresa da participação 

num procedimento de contratação, sugerimos dois critérios condicionantes para que o 

administrador público aplique a sanção de declaração de inidoneidade.   

O artigo 57 da referida Diretiva prevê os seguintes motivos de exclusão: a) participação 

em organização criminosa; b) corrupção; c) fraude; d) infrações terroristas ou infrações 

relacionadas com atividades terroristas ou, ainda, instigação, cumplicidade ou tentativa de 

                                                           
2 Neste sentido: CHIARADIA, Benedito Dantas. As Licitações e os Contratos Administrativos. Rio de Janeiro: 
GZ Editora, 2013, p. 486.  e  JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos.  11. ed. São Paulo: Dialética, 2005, p. 616. 
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infração; e) branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo; f) trabalho infantil ou 

outras formas de tráfico de seres humanos.  

Dentre as hipóteses previstas, é possível perceber que todas as condutas elencadas na 

Diretiva possuem um elemento em comum: o dolo. Assim, como primeiro critério, temos as 

condutas dolosas. Para que se aplique a referida sanção, é necessário que a pessoa jurídica ou 

física tenha tido a intenção de cometer a infração administrativa, não sendo possível a aplicação 

da inidoneidade em razão de negligência, imprudência ou imperícia.  

Além disso, acreditamos que a conduta dolosa deve ser praticada visando um fim ilícito, 

tais como corrupção, fraude, lavagem de dinheiro e outros. O simples “não cumprimento de 

cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos” (inciso I, do art. 78, da Lei 8.666/93), 

por exemplo, ainda que de forma intencional, por si só, não ensejaria a aplicação da declaração 

de inidoneidade.  

A referida sanção exige uma atuação criminosa, com o fim de obter uma vantagem 

ilícita, para si ou para outrem. Inclusive, conforme já decidido pelo Tribunal de Contas da 

União, não é preciso que se comprove a obtenção da vantagem indevida, bastando a atitude 

transgressora.  

Neste sentido, podemos concluir que em situações de reincidência em um mesmo tipo 

de infração, anteriormente punida com qualquer uma das demais sanções previstas no art. 87, 

por exemplo, não autorizaria a aplicação da declaração de inidoneidade. Ainda que o particular 

tenha cometido uma infração administrativa e volte a cometê-la, se ausente o dolo e/ou a 

finalidade ilícita na conduta, este não poderá ser punido com a penalidade do inciso IV.  

Concluímos, assim, que a partir do momento que se estende automaticamente os efeitos 

da declaração de inidoneidade para todos os entes políticos, além daquele que aplicou a referida 

sanção, pondo-se em risco a própria viabilidade da atividade empresarial, critérios objetivos de 

condutas têm de ser elencados, sob pena de violação aos princípios da legalidade, isonomia e 

impessoalidade. 

 Ainda que a Lei Federal n. 8.666/93 não liste expressa e objetivamente quais as 

condutas ensejadoras de cada sanção administrativa, como faz a Diretiva 2014/24/UE da União 

Europeia, o dolo e a finalidade ilícita da conduta são dois critérios iniciais a nortearem a 

interpretação do Administrador, de modo a coibir qualquer discricionariedade, arbitrariedade 

ou até mesmo abuso de poder. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 – JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JU STIÇA  

 

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. 

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE EXARADA PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

APLICAÇÃO A TODOS OS ENTES FEDERADOS. 1. A questão jurídica posta a julgamento 

cinge-se à repercussão, nas diferentes esferas de governo, da emissão da declaração de 

inidoneidade para contratar com a Administração Pública, prevista na Lei de Licitações como 

sanção pelo descumprimento de contrato administrativo. 2. Insta observar que não se trata de 

sanção por ato de improbidade de agente público prevista no art. 12 da Lei 8.429/1992, tema 

em que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência limitando a proibição de contratar 

com a Administração na esfera municipal, de acordo com a extensão do dano provocado. Nesse 

sentido: EDcl no REsp 1021851/SP, 2ª Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, julgado em 

23.6.2009, DJe 6.8.2009. 3. "Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração 

poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: (...) IV - 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública" (art. 87 da 

Lei 8.666/1993). 4. A definição do termo Administração Pública pode ser encontrada no próprio 

texto da citada Lei, que dispõe, em seu art. 6º, X, que ela corresponde à "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". 5. Infere-se da leitura dos dispositivos que o 

legislador conferiu maior abrangência à declaração de inidoneidade ao utilizar a expressão 

Administração Pública, definida no art. 6º da Lei 8.666/1993. Dessa maneira, conseqüência 

lógica da amplitude do termo utilizado é que o contratado é inidôneo perante qualquer órgão 

público do País. Com efeito, uma empresa que forneça remédios adulterados a um município 

carecerá de idoneidade para fornecer medicamentos à União. 6. A norma geral da Lei 

8.666/1993, ao se referir à inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

aponta para o caráter genérico da referida sanção, cujos efeitos irradiam por todas as esferas de 

governo. 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 
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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. 9. Recurso 

Especial provido. (REsp 520.553/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 10/02/2011) 

 

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – SUSPENSÃO 

TEMPORÁRIA – DISTINÇÃO ENTRE ADMINISTRAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA - INEXISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO 

PÚBLICA – LEGALIDADE – LEI 8.666/93, ART. 87, INC. III. - É irrelevante a distinção 

entre os termos Administração Pública e Administração, por isso que ambas as figuras 

(suspensão temporária de participar em licitação (inc. III) e declaração de inidoneidade (inc. 

IV) acarretam ao licitante a não-participação em licitações e contratações futuras. - A 

Administração Pública é una, sendo descentralizadas as suas funções, para melhor atender ao 

bem comum. - A limitação dos efeitos da “suspensão de participação de licitação” não pode 

ficar restrita a um órgão do poder público, pois os efeitos do desvio de conduta que inabilita o 

sujeito para contratar com a Administração se estendem a qualquer órgão da Administração 

Pública. - Recurso especial não conhecido. (REsp 151.567/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO 

PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/02/2003, DJ 14/04/2003, p. 208) 
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ANEXO 2 – JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

CONTRATAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SANÇÃO DE SUSPENSÃO DO 

DIREITO DE LICITAR. ABRANGÊNCIA. ÓRGÃO SANCIONADOR. CONCESSÃO 

LIMINAR DA SEGURANÇA. REFORMA DA DECISÃO. A controvérsia dos autos cinge-se 

sobre a abrangência da penalidade de suspensão temporária de licitar com a Administração. A 

matéria consiste em questão controvertida na doutrina e jurisprudência. O art. 87, do Estatuto 

da Licitação prevê o rol de sanções administrativas a serem impostas ao contratado que praticar 

algum ilícito. O inciso III prescreve a penalidade de suspensão temporária de participação em 

licitação e impedimento de contratar com a Administração. Já o inciso IV destaca a sanção de 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. Para um 

primeiro entendimento, a penalidade da suspensão temporária de licitar por um órgão deve ser 

estendida para todo o Poder Público. Segundo essa tese, a partir do princípio da moralidade, 

não seria possível aceitar a participação em licitação de pessoa que sofreu qualquer penalidade, 

sob pena de comprometer a eficiência da execução do contrato a ser celebrado. Esse é o 

entendimento do STJ. Todavia, segundo o entendimento majoritário sobre o tema, o qual me 

filio, não há possibilidade de extensão da sanção. Note-se que cada penalidade menciona um 

destinatário diferente. A suspensão temporária é para a Administração e a declaração de 

inidoneidade se dirige à Administração Pública. A própria Lei nº. 8.666/93 define os conceitos 

de Administração e Administração Pública em seu art. 6º. Administração é o órgão ou unidade 

administrativa. Administração Pública consiste na administração direta e indireta em geral. 

Dessa forma, segundo uma interpretação literária da Lei nº. 8.666/93, a sanção de suspensão 

temporária de licitar com a Administração apenas impede o direito de licitar ou contratar com 

aquele órgão ou unidade que impôs a penalidade. Já a declaração de inidoneidade de licitar 

abrangeria todos os entes federativos. Vale ressaltar que a interpretação de uma norma 

sancionatória não pode ser extensiva. Outrossim, vislumbra-se que a intenção da Lei de 

licitação foi realizar uma gradação de penalidades. Portanto, patente a relevante fundamentação 

do mandamus para deferimento da liminar de segurança. Igualmente, o requisito de perigo da 

demora encontra-se atendido, porquanto os serviços estão sendo prestados via contrato 

emergencial, podendo ser realizado procedimento para nova contratação. Provimento do 
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recurso. (TJRJ, 0059801-17.2015.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. DES. 

RENATA COTTA - Julgamento: 03/02/2016 - TERCEIRA CAMARA CIVEL) 

 

MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE DA IMPETRANTE 

PELA UNIÃO. APLICAÇÃO DOS EFEITOS NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO. DESISTÊNCIA DO MANDAMUS. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, SEM ANÁLISE DO MÉRITO, NA FORMA DO ARTIGO 267, INCISO VIII, 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ARTIGO 6º, § 5º, DA LEI 12.016/2009. (TJRJ, 

0022356-96.2014.8.19.0000 - MANDADO DE SEGURANCA. DES. CLAUDIO DE MELLO 

TAVARES - Julgamento: 09/06/2014 - DECIMA PRIMEIRA CAMARA CIVEL) 

 

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS COM DECLARAÇÃO DE 

INIDONEIDADE. Os artigos 87 e 88 da Lei nº 8666/93 preveem as hipóteses de inidoneidade 

para licitar e contratar com o Poder Público. Tal vedação, como restou sentenciado, impede que 

a empresa inidônea participe de processos licitatórios e contratar com a Administração Pública, 

Direta ou Indireta, de qualquer nível da Federação. Isso porque todas as esferas de poder estão 

vinculadas ao princípio da moralidade, previsto no artigo 37 da Constituição da República, 

como pressuposto de validade dos atos praticados pela Administração Pública. SENTENÇA 

CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. (TJRJ, 0193337-34.2009.8.19.0001 - 

REEXAME NECESSARIO. DES. JORGE LUIZ HABIB - Julgamento: 25/11/2010 - 

DECIMA OITAVA CAMARA CIVEL)  
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ANEXO 3 – JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDER AL DA 1a 

REGIÃO 

 

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR 

E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA IMPOSTA PELO ESTADO DA 

BAHIA. REGISTRO NO SICAF. LEGITIMIDADE. ART. 87, IV, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. 

REMESSA PROVIDA. 1. Pretende a Impetrante impedir que pena "de inidoneidade para licitar 

e contratar com a Administração Pública Estadual Direta e Indireta" imposta a si pelo Estado 

da Bahia surta efeitos no âmbito federal em virtude do registro no SICAF. 2. O inciso IV do 

art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ao mencionar "inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública" não restringe o alcance da pena ao âmbito do ente federativo que a 

impôs. Seus efeitos se estendem à Administração Pública como um todo, na medida em que o 

fundamento da pena é o resguardo aos interesses públicos, que não se dividem em federais, 

estaduais, distritais e municipais. 3. Já decidiu o STJ que "a limitação dos efeitos da "suspensão 

de participação de licitação" não pode ficar restrita a um órgão do poder público, pois os efeitos 

do desvio de conduta que inabilita o sujeito para contratar com a Administração se estendem a 

qualquer órgão da Administração Pública" (REsp nº 151.567/RJ, Rel. Min. Peçanha Martins). 

4. Remessa oficial a que se dá provimento. (REOMS 2004.34.00.043802-3, JUIZ FEDERAL 

EVALDO DE OLIVEIRA FERNANDES, filho (CONV.), TRF1 - QUINTA TURMA, e-DJF1 

DATA:13/08/2010 PAGINA:178.) 
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ANEXO 4 – JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDER AL DA 2a 

REGIÃO 

 

ADMINISTRATIVO. LEI 8.666/93. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE. EFICÁCIA 

DENTRO DA ESFERA DA QUAL SE ORIGINOU. - A declaração de inidoneidade imposta 

por determinado ente político a pessoa jurídica, impedindo-a de contratar com o Poder Público, 

não pode vincular as demais entidades estatais, sob pena de violação ao princípio federativo, 

inserto no artigo 18 da CF/88. - No caso, sendo a declaração de inidoneidade ato administrativo 

do Chefe do Poder Executivo do Estado, só terá eficácia dentro da esfera estadual, não 

vinculando os demais entes federativos. (AMS 199902010452579. Desembargador Federal 

FERNANDO MARQUES, TRF2, QUARTA TURMA, DJU - Data::22/02/2001)  
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ANEXO 5 – JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA U NIÃO 

 

Acórdão: 348/2016 – Plenário 

Data da Sessão: 24/02/2016 

Relator: WALTON ALENCAR RODRIGUES 

Colegiado: Plenário 

Área: Responsabilidade 

Tema: Declaração de inidoneidade 

Subtema: Abrangência 

Outros Indexadores: Contratação direta, Estado-membro, Município, Transferências 

voluntárias, Licitação 

Enunciado: 

As sanções de declaração de inidoneidade impostas pelo TCU (art. 46 da Lei 8.443/92) 

alcançam as licitações e contratações diretas promovidas por estados e municípios cujos objetos 

sejam custeados por recursos de transferências voluntárias da União. 
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ANEXO 6 – PARECER CONJUR/MTE/Nº 064/2010 

 

Processo nº 00405.002515/2010-71 

 

I- DO RELATÓRIO: 

EMENTA: Direito Administrativo. Contrato Administrativo. Sanções administrativas. 

Proibição de contratar com a Administração Pública. Efeitos. Diligências necessárias. Lei nº 

8.666/93. 

Vêm os presentes autos da Douta Procuradoria-Geral da União (Ofício nº 138/2010 PGU/AGU) 

"( ... ) para fins de anotação e controle" de comunicação realizada pelo Juízo da Comarca de 

Santa Helena de Goiás acerca de trânsito em julgado de sanção de proibição de contratação com 

o Poder Público, pelo prazo de 3 (três) anos, em face de Ação Civil Pública ajuizada pelo 

Parquet daquela Jurisdição 

2. Acompanhando o referido Ofício consta cópia do Ofício nº 59/2010 da Comarca de Santa 

Helena de Goiás, datado de 3 de fevereiro de 2010. 

3. É o Relatório. 

 

II- DA ANÁLISE JURÍDICA: 

4. Inicialmente, é preciso delimitar a abrangência da referida penalidade de "proibição de 

contratação com o Poder Público", atendendo ao contido nos arts. 87 e 88 da Lei nº 8.666/93. 

"Art. 87. Pela inexecução total Administração poderá, garantida 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. Art. 88. As sanções previstas nos incisos 111 e IV 
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do artigo anterior poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão 

dos contratos regidos por esta Lei: 

I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

111 - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados." (grifo aposto) 

5. Observando o art. 87 da Lei nº 8666/93, vê-se que, na verdade, a penalidade aplicada não é 

a "proibição de contratação com o Poder Público", mas a "declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar com a Administração Pública. 

6. Ainda, pelo contido no art. 88 da referida Lei, tal sanção poderá ser aplicada no bojo de 

procedimento judicial. 

7. Por oportuno, é necessário acrescentar entendimento contido no Manual de Licitações e 

Contratos do Tribunal de Contas da União, 3ª Edição, a saber: "0 contratado poderá ficar 

impedido de licitar e de contratar com a Administração Pública, no âmbito da União, Estados, 

Distrito Federal ou Municípios, e será descredenciado no Sicaf - ou nos sistemas de 

cadastramento de fornecedores semelhantes - pelo prazo de até cinco anos, quando ( ... )" 

8. Corroborando tal linha de entendimento, JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO assim 

preleciona: 

"Além disso, se um contratado é punido por um ente federativo a aplicação de uma daquelas 

sanções, a razão só pode ter sido a  inexecução total ou parcial do contrato, isto é, o 

inadimplemento contratual, como está afirmado na lei (art. 87). Desse modo, não nos parece 

fácil entender por que tal infração também não acarretaria  riscos para as demais entidades 

federativas no caso de alguma dias vir a contratar com a empresa punida. ( ... ) Para nós não há 

lógica em tal solução, porque a Administração Pública é uma só, é um todo, mesmo que, em 

razão de sua autonomia, cada pessoa federativa tenha sua própria estrutura". 

 

III. Conclusão 

9. Diante do exposto, sugerimos a remessa destes autos, assim como deste Parecer, à Secretaria-

Executiva, a fim de que tome ciência da interpretação desta CONJUR no tocante ao art. 87 da 

Lei nº 8666/93, qual seja, para produzir os efeitos de proibição de contratação com este 

Ministério do Trabalho e Emprego dos agentes nominados à fI. 02 destes autos, com o devido 

apontamento nos sistemas próprios. 
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10. Nesse sentido, deve-se salientar que a presente manifestação tomou por base, 

exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo 

administrativo em epígrafe. Destarte, à luz do artigo 131 da Constituição Federal de 1988 e do 

artigo 11 da Lei Complementar nº 73/1993, incumbe, a este órgão de execução da Advocacia-

Geral da União, prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo 

adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados no âmbito do Ministério do 

Trabalho e Emprego, nem analisar aspectos de natureza eminente e te técnico administrativa. 

11. São as considerações que entendo pertinente sobre o tema, que submeto a consideração 

superior, opninando pelo encaminhamento dos autos à Secretaria Executiva: 

 

Brasília, 11 de março de 2010 

RUI MAGALHÃES PISCITELLI 

Procurador Federal 

Assessor Junto a CONJUR/MTE 

 

De acordo. À consideração da Senhor Coordenador-Geral de Análise de Licitações e 

Contratos. 

 

Brasília,11 de março de 2010. 

INGRID PEQUENO SÁ GIRÃO 

Procuradora Federal 

Coordenadora de Licitações e Contratos 

 

De acordo. À consideração do Senhor Consultor Jurídico. 

Brasília,12 de março de 2010. 

F. MOACIR BARROS  

Advogado da União 

Coordenador-Geral de Análise de Licitações e Contratos-Substituto 

 

DESPACHO/CON/UR/MTE/Nº182/2010 

Aprovo o PARECER/CONJUR/MTE/Nº64/2010. Encaminhe-se à Secretaria-Executiva, 

conforme proposto. 

Brasília,15 de março de 2010. 
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JERÔNIMO JESUS DOS SANTOS 

Consultor Jurídico/MTE 

 

 

 


