
ESTADO DE GOIÁS
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

Superintendência de Correição Administrativa
Gerência de Processo Administrativo de Responsabilização de Fornecedores

1. Inicialmente, cumpre esclarecer que a responsabilização administrativa por

atos ilícitos praticados por licitantes ou contratados em desfavor de órgãos ou entidades da

Administração Pública estadual, nos termos da legislação vigente, poderá ser apurada através

de dois processos, a saber, o Processo Administrativo de Responsabilização de Fornecedores

– PAF e o Processo Administrativo de Responsabilização de Pessoas Jurídicas – PAR, cujas

características abaixo se expõem.

2.  PROCESSO  ADMINISTRATIVO  DE  RESPONSABILIZAÇÃO  DE

FORNECEDORES – PAF

2.1.O Processo Administrativo de Responsabilização de Fornecedores – PAF

trata-se de processo administrativo de apuração de responsabilidade de fornecedor, pessoa

física  ou  jurídica,  instaurado  nos  termos  da  legislação de  licitações  e  contratos  e  demais

legislações aplicáveis, se verificados indícios de atos ilícitos praticados por esses fornecedores

em licitações ou contratos celebrados com a Administração Pública estadual, possibilitando o

contraditório e a ampla defesa.

2.2. Com a publicação da Lei Federal 14.133, de 01 de abril de 2021 (Nova Lei

de Licitações), previu-se no art. 190 que o contrato cujo instrumento tenha sido assinado antes

da entrada em vigor da referida lei continuará regido de acordo com as regras previstas na

legislação revogada, cita-se, a Lei Federal 8.666/1993.

2.3. Vale dizer que, a depender da regra que rege as licitações ou os contratos

administrativos, se a Lei Federal 8.666/93 ou a Lei Federal 14.133/2021, o PAF seguirá o seu

respectivo procedimento.

2.4. Os PAFs que se regem pela Lei 8.666/1993 e Lei 10.520/2002 durante

suas  vigências,  Lei  17.928/2012,  demais  legislações  correlatas  e  decretos  regulamentares,

com  a  utilização  subsidiária  da  Lei  Estadual  13.800/2001,  possuem  as  seguintes

características:
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- como os processos administrativos em geral, a competência para instauração e julgamento

do PAF é do titular do órgão ou entidade estadual, podendo ser delegada, conforme estabelece

o art.  56,  inciso VI1,  da Lei Estadual 20.491/2019 (Organização Administrativa do Poder

Executivo);

-  concluído o PAF, se  ficar  comprovada a  responsabilidade  do  licitante  ou  contratado,  a

depender do fato apurado poderão ser aplicadas as sanções de:

- advertência - Lei Estadual 17.928/2012 c/c a Lei Federal 8.666/1993;

- multa - Lei Estadual 17.928/2012 c/c a Lei Federal 8.666/1993;

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

Administração, por prazo não superior a 2 anos - Lei Estadual 17.928/2012 c/c a Lei

Federal 8.666/1993;

- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública -

Lei Estadual 17.928/2012 c/c a Lei Federal 8.666/1993;

- impedimento de licitar e contratar com o Estado de Goiás e descredenciamento do

CADFOR  (Cadastro  de  Fornecedores),  pelo  prazo  de  até  5  anos,  segundo  a  Lei

Estadual 17.928/2012 c/c a Lei Federal 10.520/2002;

-  no  que  concerne  à  aplicação  das  sanções,  apesar  da  possibilidade  de  delegação  para

instauração e também julgamento do PAF, a sanção de declaração de inidoneidade para licitar

ou contratar com a Administração Pública somente poderá ser aplicada pelo titular do órgão

ou entidade estadual, nos termos do art. 87, inciso IV, § 3º2, da Lei Federal nº 8.666/1993.

1Art. 56. Compete aos secretários de Estado, aos titulares de órgãos equivalentes e aos presidentes das entidades
autárquicas e fundacionais auxiliar o Governador do Estado no exercício da direção superior da administração
pública estadual, especialmente:

...
VI – delegar suas atribuições por ato expresso aos subordinados, observados os limites estabelecidos em

lei.

2Art. 87.  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  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.

...
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2.5. Os PAFs que se regem pela Lei federal nº 14.133/2021, Lei estadual nº

17.928/2012 ou a que lhe suceder, demais legislações correlatas e decretos regulamentares,

com  a  utilização  subsidiária  da  Lei  Estadual  13.800/2001,  possuem  as  seguintes

características:

- como os processos administrativos em geral, a atribuição para instauração e julgamento do

PAF é do titular do órgão ou entidade estadual, podendo ser delegada, conforme estabelece o

art.  56,  inciso  VI3,  da  Lei  Estadual  20.491/2019  (Organização  Administrativa  do  Poder

Executivo);

- a depender do fato apurado poderão ser aplicadas as sanções de:

- advertência – Art. 156, inciso I, da Lei Federal 14.133/2021;

- multa – Art. 156, inciso II, da Lei Federal 14.133/2021;

- impedimento de licitar e contratar, pelo prazo máximo de 3 anos – Art. 156, inciso III, c/c

o § 4º, da Lei Federal 14.133/2021;

- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, pelo prazo mínimo de 3 amos e máximo

de 6 anos – Art. 156, inciso IV, c/c o § 5º, da Lei Federal 14.133/2021;

- a instauração de processo de responsabilização, nos termos do art. 158, caput, da Lei Federal

14.133/2021,  somente  será  requerida  para  a  aplicação  das  sanções  das  sanções  de

impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade;

- quando a irregularidade envolver a aplicação das penalidades de advertência e/ou multa, o

procedimento de apuração será simplificado;

§ 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.

3Art. 56. Compete aos secretários de Estado, aos titulares de órgãos equivalentes e aos presidentes das entidades
autárquicas e fundacionais auxiliar o Governador do Estado no exercício da direção superior da administração
pública estadual, especialmente:

...
VI – delegar suas atribuições por ato expresso aos subordinados, observados os limites estabelecidos em

lei.
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-  no  que  concerne  à  aplicação  das  sanções,  apesar  da  possibilidade  de  delegação  para

instauração e também julgamento do PAF, a sanção de declaração de inidoneidade para licitar

ou contratar com a Administração Pública somente poderá ser aplicada pelo titular do órgão

ou  entidade  estadual,  nos  termos  do  inciso  I  do  §  6º  do  art.  156,  da  Lei  Federal  nº

14.133/2021.

2.5. Nos termos do art. 159 da Lei Federal 14.133/2021, os atos previstos como

infrações administrativas na referida norma ou em outras leis de licitações e contratos da

Administração Pública,  e que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei Federal

12.846/2013  (Lei  Federal  Anticorrupção),  serão  apurados  e  julgados  conjuntamente,  nos

mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na lei

anticorrupção.  Essa  previsão,  no  entanto,  já  integra  a  legislação  estadual,  cita-se,  a  Lei

Estadual 18.672/2014 (Lei Estadual Anticorrupção), art. 18.

3.  PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO DE PESSOAS

JURÍDICAS – PAR

3.1. O Processo Administrativo de Responsabilização – PAR fundamenta-se na

Lei Estadual nº 18.672/14, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 9.573/2019, que dispõe

sobre  a  responsabilização  objetiva  administrativa  e  civil  de  pessoas  jurídicas  quando

identificados indícios da prática de algum dos atos lesivos descritos no art. 5º da referida lei

estadual, cito:

Art. 5º Constituem atos lesivos à administração pública do Estado de Goiás, para os efeitos desta Lei, todos
aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no § 2º do art.  1º,  que atentem contra o patrimônio
público estadual ou princípios da administração pública, assim definidos:
I - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a
ele relacionada;
II - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos
previstos nesta Lei;
III - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais
interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
IV – no tocante a chamamentos públicos, licitações e outros procedimentos públicos de seleção, bem como em
relação à celebração de contratos administrativos, ajustes de parceria e demais instrumentos congêneres:
a)  frustrar  ou fraudar,  mediante ajuste,  combinação ou qualquer outro expediente,  o  caráter  competitivo de
procedimentos públicos de seleção;
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento relativo a certame público;
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c) afastar ou procurar afastar concorrente, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
d) fraudar procedimentos de seleção pública, em qualquer de suas modalidades, ou os ajustes deles decorrentes;
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de seleção pública ou celebrar qualquer
espécie de ajuste com o Poder Público;
f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de quaisquer
ajustes celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da seleção pública
ou nos respectivos instrumentos da avença;
g)  manipular  ou  fraudar  o  equilíbrio  econômico-financeiro  dos  contratos  administrativos  celebrados  com a
administração pública;
h) manipular ou fraudar os dados, as estatísticas e informações, em sede de ajustes de parceria celebrados com a
administração, com a finalidade de influenciar na modelagem econômico-financeira da relação de colaboração e
respectivos repasses de recursos por parte do Poder Público;
V - dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em
sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização estaduais.

3.2.Quanto à apuração do ato lesivo, a Lei Estadual nº 18.672/2014 estabelece

que a autoridade competente (indicada no seu art. 8º, caput4) deverá promovê-la, nos termos

do  art.  9º5,  mediante  a  instauração  de  procedimento  preliminar  investigatório  –  PPI  ou

processo administrativo de responsabilização de pessoa jurídica – PAR.

3.3. O PPI, como procedimento prévio e semelhante à sindicância disciplinar,

deverá  ser  instaurado  quando  houver  a  necessidade  de  identificação  de  indícios  de

materialidade e autoria do ato lesivo, conforme art. 10, caput6, da lei estadual anticorrupção.

Havendo os indícios de materialidade e autoria do ato lesivo, o PAR poderá ser instaurado

diretamente.  E  se  ao  final  houver  a  conclusão  pela  responsabilização  da  pessoa  jurídica,

poderão ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, as sanções descritas no art. 6º, incisos I e

II, da Lei Estadual nº 18.672/2014:

Art.  6º  Na  esfera  administrativa,  serão  aplicadas  às  pessoas  jurídicas  consideradas  responsáveis  pelos  atos
lesivos previstos nesta Lei as seguintes sanções:

4Art. 8º A instauração e o julgamento de processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoa
jurídica cabem à autoridade imediatamente inferior ao titular de cada órgão ou entidade dos Poderes Executivo,
Legislativo  e  Judiciário,  Tribunais  de  Contas  do  Estado  e  dos  Municípios,  Ministério  Público  Estadual  e
Defensoria Pública Estadual, que agirá de ofício ou mediante provocação, observados o contraditório e a ampla
defesa.

5Art. 9º A autoridade indicada no art. 8º desta Lei que tiver ciência de indícios da prática de atos lesivos ao
patrimônio  público  ou  a  princípios  da  administração  pública  deverá  promover  a  sua  apuração,  mediante
procedimento preliminar investigatório ou processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoa
jurídica.

6Art.  10. O procedimento preliminar investigatório destina-se à identificação de indícios de materialidade e
autoria  dos  atos  lesivos  relacionados  no  art.  5º  desta  Lei  e  terá  natureza  inquisitorial,  assegurado  o  sigilo
necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse público.
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I – multa, no valor de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) do faturamento bruto do último
exercício  anterior  ao  da  instauração  do  processo  administrativo,  excluídos  os  tributos,  ou,  dentro  daqueles
mesmos limites, sobre o repasse realizado pelo Poder Público a pessoas jurídicas sem finalidade lucrativa, cuja
penalidade,  em  qualquer  dos  casos,  nunca  será  inferior  à  vantagem  auferida,  quando  for  possível  a  sua
estimativa;
II - publicação extraordinária da decisão condenatória.

3.4.  Nesse  sentido,  o  PAR não  se  confunde  com o  PAF,  tampouco  a  sua

instauração torna o PAF desnecessário. 

3.5.  De início,  observa-se  que,  dos  atos  lesivos  descritos  no art.  5º  da Lei

Estadual  nº  18.672/2014,  os  incisos  I,  II,  III  e  V  nem  sempre  estarão  voltados  à

responsabilização objetiva de pessoa jurídica em casos que envolvam procedimentos públicos

de seleção (ex: licitações, chamamentos públicos) ou os instrumentos deles decorrentes (ex:

contratos, aditivos, termos de colaboração). Cite-se o caso do inciso I (prometer, oferecer ou

dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele

relacionada). Este ilícito, que guarda correspondência com o art. 317,  caput7, e o art. 333,

caput8, ambos do Código Penal, pode estar relacionado a um procedimento de seleção e o

instrumento dele decorrente (oferecimento de vantagem à agente público para sagrar-se, a

pessoa jurídica, vencedora de uma licitação, ou conseguir alguma prorrogação contratual).

Lado outro, sua prática pode igualmente ser configurada se a vantagem que pretende a pessoa

jurídica objetivar a uma ação ou omissão do agente público não relacionada um procedimento

de seleção e o instrumento dele decorrente (realização de vistoria, emissão de documento).

Nesses casos, é necessário que a Administração Pública estadual adote as medidas cabíveis

para a apuração e eventual responsabilização da pessoa jurídica instaurando o PAR.

3.6. Diferentemente, a prática dos atos descritos nas alíneas “a” a “i” do inciso

IV,  art.  5º  da  Lei  Estadual  nº  18.672/2014,  a  rigor,  implicarão  na  prática  de  infrações

administrativas descritas em normas de licitação e contrato. Exemplificando, a prática de ato

lesivo que se enquadre na alínea “a” (frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou

qualquer  outro  expediente,  o  caráter  competitivo  de  procedimentos  públicos  de  seleção)

poderá caracterizar também a prática de ato lesivo prevista na alínea “c” do inciso III, art. 81,

7Art. 317 – Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou
antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:

8Art. 333 – Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir
ou retardar ato de ofício:
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da Lei Estadual nº 17.928/2012. Nessas situações, a pessoa jurídica infratora estará sujeita à

aplicação tanto das sanções previstas na Lei Estadual nº 18.672/2014 quanto na legislação de

licitações e contratos.

3.7. Identificado que a pessoa jurídica praticou um ato lesivo que se enquadra

na lei anticorrupção estadual e que, ademais, encontra-se tipificado na legislação de licitações

e contratos, considerando que a ela poderão ser aplicadas as sanções de ambas as legislações,

deverão ser instaurados os dois processos, a saber, o PAR e o PAF. Como explanado desde o

item 5.1., são processos distintos, com ritos específicos e que poderão redundar cada um em

suas respectivas sanções.

3.8. Não obstante, o art. 189 da Lei Estadual nº 18.672/2014 traz a possibilidade

de  apuração  e  julgamento  conjuntos,  nos  mesmos  autos  do  PAR,  nos  casos  em  que  as

infrações administrativas às normas de licitações e contratos sejam também tipificadas na lei

estadual anticorrupção. 

9Art. 18. As infrações administrativas às normas de licitações e contratos previstas na Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, e que também sejam tipificadas como atos lesivos nesta Lei, poderão ser apuradas e julgadas de
forma concomitante e nos mesmos autos do processo administrativo de responsabilização.
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